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ভূমিকা 

্রীমান্ অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্ছিম-মানস? গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে 
জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম । ইহা খন গবেষণা-নিবন্ধরূপে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
নিকট উপস্থাপিত করা হয়, তখন অন্যতম পরীক্ষক হিসাবে ইহা পড়িযার 
আমার সুযোগ হইয়াছিল। তখনই নিবন্ধটির মৌলিক, বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও 
ুক্তিশৃঙ্খলার পারিপাট্যে আমি চমতকত হইয়1ছিলাম। এক্রপ একখানি উপাদেয় 
গ্রন্থ যে বাংল! সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবে তাহা নিঃমংশয়ে 
বলা যায়। 

লেখক এই গ্রন্থে মার্কসীয় সমালোচনা-রীতির স্থষ্টু প্রয়োগ কবিয়া বাংলা 
সমালোচনা! ক্ষেত্রে এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন। সমসাময়িক 
সমাজ-প্রতিবেশের প্রভাব ও সাহিত্যিকের মানস ভঙ্গিমার বিক্লেষণ ও ইহাদের 
উপর গ্রাধান্ত আরোপ এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য । বন্ধিমচন্দ্র খন উপন্যাস 
রচনা! করেন তখন শিল্পীর সৌন্দর্ঘ-্থষ্টিই তাহার একমাত্র লক্ষা ছিল না। 
এই সৌন্দর্ধ-সথপ্টি, ঘটনা-সন্িবেশ ও যাহ! ঘটিয়াছে তাহার তাৎপর্য-বিষ্লেষোণের 
পিছনে যুগের আশা-আকাজ্ষা! ও লেখকের নিগুঢ় ভাবাভিপ্রায় কতক সচেতন 
কতক বা! গ্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সাহিত্যন্ট্টির পিছনে এই বহির্জগৎ ও 
অস্তর্জগতের প্রেরণাটা শ্রীমান্ পোদ্দারের গ্রন্থে দীপ্ত মনীষার সহিত আলোচিত 

হুইয়াছে। লেখক যে বিষয়বস্ত নির্বাচন করেন, যেরূপভাবে ঘটনার পরিণতি 
প্রদর্শন করেন তাহ তথ্যগতভাবে হয়ত বাস্তব ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্ত 
ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণ শ্বীকার করিয়াও লেখকের মনোগত নিগুঢ় অভিপ্রায়, 
সমকালীন সমাজ প্রভাবে গঠিত তাহার জীবনাদর্শ তথোর ফাকে ফাকে, বয্পসার 

্বাচ্ছন্দলীলার মধ্য দিয়! আত্মপ্রকাশ করে। অতীত সংঘটনকে আশ্রয় করিয়া 
অতি-মজীব বর্তমানই আপনার দাবী জানায়। ,জগৎসিংহ-ওসমান্ মানসিং. 
কতদগু খার স্বন্ব বহ্ছিম-যুগের সমাজ-চিত্রপটে প্রতিবিদ্বিত হইয়া এক নূতন 
তাত্পর্যমণ্ডিত 'হয় ও এক বলিষ্ঠ, ক্ষাত্রধর্মভূয়িঠ সমাজ-চেতনার উদ্বোধনের 
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উপাঁয় শ্বরূপ ব্যবহৃত হয়। লোকচিত্তের উপরিভাগ যখন কুহেলিকামপ্ডিত, 
অর্ধ-বিস্বত অতীতের মধ্যে স্বপ্ন সঞ্চরণ করে, যখন কালপ্রবাহে অবলুপ্ত ইতিহাস- 
রঙ্গমঞ্চে অতীতের নায়ক-নায়িকার পুনরাবিভাব ঘটায়, তখন তাহার গভীরতর 

সরে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অলক্ষিত প্রভাবই এই পুনরুজ্জীবনের প্রেরণা যোগায় 
ও লেখকের বিশেষ আদর্শ ই এই সমস্ত মৃত-রাজ্য হইতে পুনরামস্্রিত নর-নারীর 
শুদ্ধ কঙ্কালে গ্রাণসঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ তাহার কবিতায় বর্তমানের মুখর 
কর্মচাপল্যের মধ্যে অতীতের গোপনচারী প্রভাবের কথ বলিয়াছেন, কিন্তু যে 

অতীতের সাহিত্যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার সম্বন্ধে বিপরীতটাও সত্য। বর্তমান 

অতীতে অনুপ্রবেশ করিয়া ইহার মুল প্রকৃতি অবিকৃত রাখিয়াও 
ইহার মধ্যে নৃতন রং ও স্থুর সংযোজন করে, ইহার ঘটনাস্ত্রোতকে এক 
নূতন আদর্শের লক্ষ্যাভিমুখী করে, ও ইহার জীবনের তাৎ্পর্কে এক নূতন 
অর্থে উদ্ভাসিত করিয়া দেখায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সংঘটনের 
মধ্যে এই বর্তমান প্রভাবের আরও স্থপরিস্ফুট হইবার বেশী সুযোগ ও 
সম্ভাবনা । 

অবশ্ত এই সমালোচনা-রীতির চমকপ্রদ মৌলিকতার মধ্যে কিছুট। বিপদের 
বীজ নিহিত আছে । লেখকের শিল্পস্থছিকে একটি বিশেষ ভাব-প্রভাবিত 

দৃষ্টিকোণ হইতে দেখার অভ্যাস করিলে হয়ত একটা তির্ধক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য 
লাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ কবি-মনের রহস্যোন্তেদ অতি ছুরবগাহ 

ব্যাপার--যে সাধারণ মানসিক প্রক্রিয়ার সহিত আমরা! পরিচিত তাহার মানদণ্ডে 

ইহার বিচার চলে না। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন 

--খুঁজো না আমায় আমার গানে ও গীতে। (্লাহিত্যন্থষ্টির মধ্যে সমকালীন 
ঘটন। ও শ্রষ্টার বিশেষ চিত্তপ্রবণতার প্রভাব অনন্বীকার্ধ, )কিস্ত বিশ্লেষণ সাহায্যে 

তাহাদিগকে খু'ঁজিতে গেলে তাহার! ধরা দেয় ন!। ব্রাউনিং-এর ভাষায় 

বহির্জগৎ হইতে তিনটা শব মিলিয়! যাহ] স্ষ্ট হয় তাহা চতুর্থ শব্ধ নহে, 

তারক দীপ্তি। কবি-মনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাহির হইতে আহরিত 
উপাদধানসমূহ ও শরষ্টার বিশেষ মানস প্রবণত। উভয়ে মিলিয়৷ এক নৃতন রহস্যময় 

সত্তার উদ্ভব হয়। ঘটনাপুঞ্রের বাস্তব স্থুলতী নয়, ইহার নিগুঢ় দীপ্তিবিচ্ছুরণ, 

লেখকের মতবাদের স্ুনির্দিষ্টতা নয় ইহার সাঞ্ষেতিক আভা- প্রাকৃতিক দৃষ্টের 
উপর আকাশের অবর্ণনীয় বর্ণসুষমার ন্যায়--ক্ই সাহিত্যের উপর, রিরির্যাপ্ হয় । 
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আমরা যদি রচনার বস্তুগত উপাদানের উপর বেমী জোর দিই, ভবে যে সামশ্রস্ট 

সাহিত্যের প্রাণ তাহ! বিচলিত হইবার আশঙ্কা আছে। লেখকের অন্তর 
চেতনাকে যদি আমর] সাহিত্য রূপায়ণের মধ্যে দৃচমুষ্টিতে আকড়িয়া ধরতে 
চাই, তবে উহা তরল পারদরেণুর মত আমাদের হাতের ফাক দিয়! বাহির হইয়া 
যাইবে। বাস্তবের ও কবিমনের ছায়া সাহিত্যে আছে বলিয়াই যদি আমরা 
উহাদের কায়াকেও উহার অন্তভুক্তি করি, তবে ময়দানব-নিষিত স্টিক সভাগুছে 
দুর্ধোধনের যেরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছিল, আমাদেরও সেইরূপ ঘটিতে পারে । 
বাস্তবের সুক্্স তন্ত ও কবিমনের বয়নশিল্পের যুগপৎ সহযোগিতায় কাব্যের 

মায়া-পরিচ্ছদ তৈয়ারী হয় ইহ1 সত্য, কিন্তু কবি-কল্পনা শেলীর মেঘের ন্তায় 

মুহুমুু রূপ পরিবর্তনের দ্বারা, উদ্ভতব-বিলয়ের নান! স্তরের মধ্যে ক্রুত সঞ্চরণের 

অন্তরালে স্যষ্টিরহস্যকে আমাদের নিকট হইতে গোপন রাখে । এ সম্বন্ধে 

অতি-কৌতুহল অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যর্থতা বরণ করে। 
শ্রীমান্ অরবিন্দের বিচার-পদ্ধতিতে এই বিপদ যে মাঝে মধ্যে দেখা না 

দিয়াছে তাহা বলা যায় না! নূতন আবিষ্কারের মাদকতা হয়ত সময় লময় 
তাহার তীক্ষ শাশ্বত সাহিত্যবোধকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিবে । হয়ত অনেক 

স্থলে বাইরের জগৎ ও উপন্যাসের স্থষ্টির মধ্যে সন্বন্ধের অস্তরজতা সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই-_বাহির কেবল সুদূর নিলিপ্ত দিগ্বলয় রেখার মত উপন্যাসের চারিদিকে 
একটি শিথিল বেষ্টনী রচন1 করিয়াছে মাত্র । তথাপি এই ধরণের আলোচনার 
যে বিশেষ সার্থকতা আছে, ইহাতে কবি-ঘনকে বুঝিতে ও ইহার স্ষ্টির তাৎপর্ 

হৃদয়লম করিবার পক্ষে যে নৃতন আলোকপাত হইয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য। 
শ্রীমান্ অরবিন্দ গতানুগতিক আলোচন1 ধারার অনুবর্তন না করিয়া যে সম্পূর্ণ 
নৃতন দিক হইতে বন্ধিম-প্রতিভার স্বরূপ নির্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহাতে 
অনেক অভিনব তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে ও যুগের প্রয়োজন ও বন্ধিমের অস্তর- 
প্রেরণার সহিত মিলাইয়া আমরা বঙ্ষিম-সাহিত্যের নৃতন পরিচয় লাভে সমর্থ 
হইয়াছি। স্থতরাং এই প্রচেষ্টা যে সত্যই অভিনন্দনযোগ্য তাহ নিঃসন্দেহ। 
মণিকার হীরকথণ্ডকে নানাদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, ইহার সঞ্চবণশীল 
আলোকরশ্মির বিচিত্র খেল নানা দিক হইতে , নিরীক্ষণ করিয়া ইহার যথার্থ 
মূল্য অবধারণ করে। শ্রীমান্ অরবিন্দের হাতে বস্থিমসাহিত্যেরও সেইক্প 
মৃতন মূল্য নির্ণয়ের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রস্থকার এখনও বয়সে নবীন ঃ 
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পরিণত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার অনন্ত প্রণালীর অপূর্ণতা! ও 
একপেশেমি সপ্ধদ্ধে আরও সচেতন হইবেন ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে 
পূর্তির সংশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারিবেন। তাহার বর্তমান গ্রন্থ 
তিনি যে মৌলিক রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন এই দিক দিয়! তাহার ভবিষৎ 

সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল । আমি বাঙ্গাল! সাহিত্যের সমালোচনা-ক্ষেত্রে এই 
নবীন পথিকৃৎকে নাদরে বরণ করিয়া লইতেছি। 

্রীশ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
আশ্ততোষ বিল্ডিং 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়; 

১৬ই জুলাই, ১৯৫১ 



লেখকেন্প কথ। 

সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মের ফাকে ফাকে বঙ্কিষ-সাহিত্য সম্পর্কে 

অল্পবিস্তর অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সেই অধ্যয়নই ১৯৪৯ সালের প্রথম ভু'তিন 

মাসে 'বহ্ষিয-্মানস' রূপে কাগজের পাতায় ফুটিয়া উঠে। 

সাহিত্যজিজ্ঞাসায় ধাহারা দ্বান্থিক বস্তরবাদী দর্শন প্রয়োগ করেন, তাহাদের 
প্রয়োগটা অনেক সময়ই হ্য় যাত্ত্রিক । তাহাদের অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেহে 

প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়/শীল লেবেল আঁটিয়! তাহাকে বিচার করেন, আনলে 

ন্দের, বিরোধের ভিতর দিয়া বিবর্তনের বূপটা তীহাদের কাছে ধর! পড়ে ন!। 

আমি বঙ্কিমচন্জকে সমকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ, সংস্কৃতি ও সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন 
করিয়া, কি ভাবে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার বিরোধের 
মধ্য দিয় তাহার মন ও শিল্প বিবতিত হইয়াছে, তাহা! দেখাইবার চেষ্টা 

করিয়াছি। আমার এ প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হইয়াছে তাহার বিচার করিবেন 

তবে, আমার দৃষ্টিকোণ ও সিদ্ধান্তের সহিত সব সময় একমত হইতে না 
পারিয়াও আমার থিমিসের অন্যতম পরীক্ষকঘ্বয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও 

ডাঃ স্থবোধ সেনগুপ্ত খেভাবে আমার রচনার প্রশংসা! করিয়াছেন ও আমাকে 

ডি-ফিল উপাধি দানের সথপারিশ করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাহাদের নিকট 

আন্তরিক কৃতজ্ঞ । আর 'বঙ্কিম-মানসের ভূিক! লিখিয়1 দির ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 

আমার প্রতি যে স্েহ দেখাইয়াছেন, তাহাও আমার কাছে অমূল্য । : 
তৃতীয় ও অন্যতম পরীক্ষক এবং থিসিসের প্রমোটার ডাঃ নীহাররগুন রায়ের 

নিকট আমার ঞণ অপরিসীম | “বঙ্ধিম-মানসের' পরিকল্পনা] হইতে সুরু করিয়! 
সমাপ্তি পধস্ত তিনি নানাভাবে ছিলেন আমার পথগ্রদশক | সামান্ত কৃতজ্ঞতা 

স্বীকার করিয়! তাহার প্রতি আমার খণ শোধ করা যাইবে না বলিয়াই আমার 
দৃঢ বিশ্বাস। 

আর এ প্রসঙ্গে যনে পড়ে আমার পিতৃদেব শ্রীরাধাগোবিদদ পোদ্দারের কথা; 

তাহার শাসন ও উৎসাহ না পাইলে সম্ভবত কোন কালেই আমার কোন কিছু কর! 



[ 1৮ |] 

সভ্ভব হইত না; মনে পড়ে পরম গুভার্থপ্রক্ষিতীশ দেব, কর্মীবনধ প্রীগোপাল মৈত্র, 
শ্রঅনিলক্ষার দেব প্রভৃতির কথা, ধাহারা নিরাশা-নিকুৎসাহের দিনে 
যোগাইয়াছেন আশা! ও উদ্দীপনা । আর আমার কোন কাজই যাহার সাহায্য ও 
আন্ুকুল্য ছাড়! কখনও সম্পূর্ণ হয় না, সেই পরম বন্ধ শ্রীপিয়ারেটাদ বাছাওয়াৎকে 
এই স্থযোগে অন্তরের ক্ৃতজ্ঞত। জানাই । 

থিসিস টাইপ করা ইত্যাদি ব্যাপারে অসামান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন আমার 
ছোট ভ্রাতী শ্রীন্থ্ধাবিন্দু পোদ্দার ও ভাগিনেয় শ্রীবিমলেন্ুবিকাশ রায় । তাহাদের 
সঙ্ষে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমন যে কৃতজ্ঞতা জানানো! চলে না । 

এই রই পাইলে যিনি সব চেয়ে বেশী খুলী হইতেন, আজ তাহার কথাও মনে 
পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত: আমার দিদি স্থবাসিনী পোদ্ধার আর জীবিত নাই। 

অরবিন্দ পোদ্দার 

৫৫ রিপণ স্ত্রী, কলিকাতা--১৬। 

২০শে জুলাই, ১৯৫১ 



কৈফিয়ং 

দৌধজ্রটা ঢাক্বার জন্যই কৈফিলধা 
খুবই ইচ্ছ! ছিল বই নিভূগ করিতে হইবে। কিন্তু তা হইল না, কিছুটা 

আমাদের - প্রথম গ্রচেষ্টার ক্রটার জন্য, আর কিছুটা! গ্রথমাংশ যে প্রেমে ছাগা হয়, 
তাহাদের অযোগ্যতা ও অগহযোগিতামূলক ব্যবহারের জন্য। আমাদের 
পরবর্তী পুস্তকে এ সমস্ত অস্থবিধা কাটাইয়া উঠিব বলিয়াই আশা! রাখি। 

কয়েকস্থানে কিছু তুল, অবস্ঠ মবই ছাপার, থাকা সত্বেও অর্থ বুঝিতে কষ্ট 
হইবে না! মনে করিয়া শুদধিপত্র দেওয়া হইল না, তবে একটি ভূলের শুদ্ধি দেওয়া 
উচিত। ১৮ পৃষ্ঠায় ১১ লাইনে হয় স্থলে 'হরণ' হইবে। গাদটাক প্রতি গৃঠায় 
না দিয়া, পরিশিষ্ট_খ-এ ক্রমিক নগ্বর অনুযায়ী দেওয়া! হইয়াছে 

ই্ডিয়ানা লিমিটেড 





ক্রাল ও ধিতর্তন-্ধার। 

এক 

কোন, কালই আপনাতে আপনি রম্বদ্ধ অথব। স্বয়ভ নয়। সমাজ মানুষের 

স্বাভাবিক গতি ও বৈচিত্রের ন্যাম তাহারও জন্ম আছে, বিকাশ আছে, আবার 

তেমনি মৃত্যু আছে। স্থতরাং কোন কালকে জানিতে হইলে প্রয়োজন তাহার 

জাতপত্রের ; এই যুগের সার্থক পরিচয়ের জন্ত কোন্ পরিবেশে, কোন্ কোন্ 

সামাজিক শক্তির ক্রিয়ায় এবং ঘ!তপ্রতিঘাতের তরঙ্গে ইহার আবির্ভাব, তাহা 

জন| অপরিহার্য । ইতিহাঁপ অবিষ্ান্ত্ ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়্াছে; 

এতিহাসিক বিবর্তনের কোন স্তরেই স্থির, নিষ্পন্দ দীড়াইয়া! থাক! স্ভব নয়! 

তাই, বিকাঁশের সহজ নিয়মেই কাল কালান্তরে পরিণত হয়। এই কালাস্তরে 

প্রবেশের মুখে ইত্তিহাদ কোন্ কোন্ শক্তির হ্বার! প্রভাবিত হইতেছে, ইহার 
গতিপথের স্বরূপ কি, তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে নুতন কালের বিকাশ 

ধারা এবং ইহার যুগ-বৈশিষ্ট অনুধাবন ও উপলব্ধি করা যায়। আবার 

কালপ্রবাহের অমোঘ অন্থুশাসনে যখন এই কালেরও অন্ত্রধানের সময় আসিবে, 
তখন তিরৌধানের লঞ্চে সে কোন্ নৃতন কালকে সৃষ্টি করিয়া যাইবে, কালের 
বর্তমান স্বরূপের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়াও সম্ভব | 

সুতরাং প্রত্যেক কালই একই সময়ে অতীতে এবং ভবিষাতে প্রসারিত 

অতীত তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, পক্ষান্তরে সে ভবিষ্যৎকে স্ষ্টি করিবে । কালের 

এই পারম্পর্ষের জন্তই প্রত্যেক কালকে তাহার অতীত এবং ভবিষ্যতের সহিত 

সম্পকিত করিয়! বিচার করিতে হয়। 

বঙ্কিমচন্দরের কালও তেমনি অতীত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত ৷ তাহার কাঁনের 

এবং সমকালীন চিন্তাধারার মুল শুধুমাজ সে যুগের ন্বধর্মের মধ্োই নিহিত নয়। 
তাহার পূর্বগামী কাল যে ধারায়, যেসব সামান্দিক শক্তির পারম্পরিক সংঘাতে 

আন্দোলিত ও প্রভাবিত হইয়াছে, যে ভাবতরজে বিস্ষুন্ধ হইয়াছে, বক্ষিমচন্জের 



.. | বঙ্কিম-মানল 

কাল সেই প্রবাহের ও ভাবতরঙ্গের ক্রমপরিণতি মাজ। ন্তরাং বস্ধিম-যুগের 
পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্থ তাহার পূর্বগামী কালের পরিচয় আবস্ুক |. 

বক্ষিমচজ্ঞের পুর্বগামী কালে এক গৃভীর সামাজিক-বিশ্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। 

ভারতে বৃটিশ বিশ্বয়ে এই বিক্ষোভের স্থজপাত, এবং সনাতন ভাবধারা ও নূতন 
চিন্তাধারার সংঘাতের মধ্যে এই বিক্ষোভের বিকাশ । এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়া, 

অলক্ষ্যে, রূপাস্তপনের কাজ চলিয়াছিল; ভারতে নৃতন ব্যক্তি-সত্বা ও সংস্কৃতির 
আবির্ভাব হইতেছিল। পরবর্তাকারে এই ব্যক্তি-সত্তাই প্রয়োজন ও সুবিধা 
মত নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছে । নুতরাং এই সংস্কৃতি ও রূপাস্তরধর্মী ব্যক্তি-সত্তীর 
স্বূপের মধ্যে বন্ছিম-যুগের বৈশিষ্ট নিহিত রহিয়াছে।_ | 

২৯ জলা গে পে, আসা পা আনা 

৮ 

ছুই 

ভারতে বুটিশ বিজয়ের ফলে ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় মৌলিক রূপান্তর 
সাধিত হয়। এই সমা'জ-সঙ্কটের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের তিরোধান এবং 
নূতন এক যুগের আবির্ভীব হইতেছিল। প্রাচীন সমাজের অন্তধ ধনের সঙ্গে সঙ্গে 
সেই সমাঁজের কর্ষক, ধারক এবং বিধায়ক বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও চিন্তা- 
যানসেরও তিরোভাব হয়। আর সেই তিরোভাবের অন্তরালে মৃতন 
সামাজিক শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে, যাহারা ভারতে নব সংস্কৃতির পত্তন করে। 

কিন্ত এইসব নূতন সামাজিক শ্রেণীর ভাবাদর্শ ও যানস প্রকরণের বৈশিষ্ট 
আলোচনী করার আগে ইহাদের আবির্ভাব ও জন্মগত বৈশিষ্ট সংক্ষেপে 

আলোচনা কর] প্রয়োজন | 
প্রথম পর্যায়ের বৃটিশ শাসনের বৈশিষ্ট আলোচন! করিলে সহজেই একট! 

দ্বৈতরপ ধর! পড়ে; তাহ! একদিকে নাঁ-ধর্মী এবং অপর দিকে হা-ধ্মী। 
ব্যবহারিক রাজনীতি বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহ! 
ভারতীয় সামন্ততাস্ত্রিক সমাজ-কাঠামোকে ধ্রংস করিয়াছে, সেই কঠামো 
উপযোগী দৃষ্টিকোণকে এবং গ্রামীণ বিচ্ছন্নতাকে বিনষ্ট করিয়াছে, আঘাত 
করিয়াছে দেই সমাজের চিস্তাধারাকে। আর দজে সঙ্গে সেই সমাজে.মা 
ছিল কল্যাণধর্মা, য| ছিল শ্রেয়, তাহাকেও নির্মমভাবে বিনষ্ট করিয়াছে । 
কিন্তু, অপর পক্ষে, নৃতনকে সে স্ঙিও করিয়াছে ; ভারতে ধনতাস্িক বিকাশের 



কাল ও বিবর্তন ধার! ও 
রি 

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছে; বিচ্ছিক্নতা দুর করিয়া রাজনৈতিক দিক হইতে 

ভারতকে এঁক্যবদ্ধ করিয়াছে; পৃথিবীর অগ্যান্ত দেশের রাজনৈতিক, ও অর্থ- 
নৈতিক জীবনের সহিত ভাবুতের ঘনিষ্ট, যোগৃহুতর. স্থাপুন. কুরিয়াছে: আর, 
যতই অনিচ্ছাদতবে হউক ল!. কেন... ভারতে, নব... ভাবধারায়_ পুষ্ট, রাষ্$ট পরি- 

শত, এ এ শা শা ারা, আলি শনস আল ওম জিও 

চাগনাম়্ সমর্থ নুতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টি, করিয়াছে! বলা বাছুল্য, বৃটিশ 
শপ গালা তা পপি হি পর তত জা জর 

বণিকতঙ্তরের, বাণিজ্যিক সবার্থানুকুল্যেই এ এই সুব্ রূপান্তর সাধিত হয়। : 

“ভারতে ুটিশ শাসনের, প্রতিষ্ঠার সহিত. ভারতের, নিদারুণ . অর্থনৈতিক 
শোষণের ইতিহাস জড়িত ৷ অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগই. ইংল্যাণডে শিল্ বিপ্লব 

৬ লা৮ আলা 8 পিএ শা 

অসিত হয়।. আর. উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে, ইংল্যাঞ্ডের বড়, বড়, 

শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশ্ব বিজয়ের সম্ভাবন! লইয়া স্পধিত অহঙ্কারে গিয়া ওঠে। 
সনন্বাধ ন। ৮৮ ১ পি ৫ শ শন 

সতরাং ২ বৃটিশ শিল্পের হ্বার্থে ভারতের, শিল্প, বাণিজ্যের ধ্বংস জরুবী ও অনিবারধ 
ক বক পরল পাদ কা্ীকন এর জপ চপ 5 জপনজকোলান  ত৯১ শশা লস | লং নে পা ৪ 

ছল, | ১৮১৩ সালের আগে, ভা রতব্্ষ বহিবাণিজ্যে, গ্রধানত রপ্তানীকারক দ্বেশ 
7. তব সি শর্ত 0৮০ এ বা 

ছিল । ১৮১৩ সালের পর হইতে ভারত, আমদানীকারক, দেশে পরিণত হয়। 

তৎকালীন ইংরেজ শিল্পপতিদের একমাত্র এবং আশ লক্ষ্য ছিল, ভারতকে 
চা পর ৭ সিনে হা দ্র 

বুশ কারখানা ও ফ্যাক্টরীর_ ইন্ধন যোগানোর অফুরন্ত ভাগ্ডারে পরিণত করা । 
"খাছ পানি৬/০/। ৮৬৫ ৪৭8/৫ ধ[ দাি 

বস্তুত, সে সময়ে ভারতে নীল, তুল], চা, কফি ইত্যাদির চাষ অত্যন্ত জ্ুতু-. 

গতি ততে বৃদ্ধি পাওয়ার একমাত্র অর্থ ইহাই যে, ভারতবর্ষ রাতারাতি. কুটিশ 
5 পাত টলার 1৮ 

কলকারখানার জন্থা, জ্ সর্ব্রাহের এক সংরক্ষিত বাগিচা, বপাস্তুরিত 
আর রশ সিকি 

৩. তি আসিল ই এটি 

করা বাইবে। ১৮২৩ সালের পূর্বে বৃটিশ ৫ ্ল্ টাকার, মুল্য ছিলং 
শিলিং ৬ পেন্স; ১৮২৩ সাঁলে তাহা ২ শিলিং-এ নামিয়া যায়), ১৮২৪ সালে 
ভারতে প্রেরিত বিলাতী মসলিনের_ পরিমাণ ছিলি আহ্ছমানিক ৬* লক্ষ গৃজঃ, 

পাশ্সি্না কস পাই ৪ পট হা স্কিল 

১৮৩৭ সালে তাহা ৬ কোটি । ৪০ লক্ষ গজের উপরে, ওঠে ) এবং এই সময়ের 
৮০০ সার এ ৪৮ দির ১ পিন আবী আসার টি শন সপগগাজ জেপি 

মধ্যে মসলিন ও তাঁত শিল্পের কেন ঢাকার জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাঁজার হইতে 

কমিয়া-স্বান্্রহ2 হীজারে দীভ়ীয়; ১ ৭৮০ সালে ভারতে বৃটিশ রপ্তানী বাণিজোর 

পরিমাণ "বল মোট রপ্তানীর ৩২. ভাগের এক ভাগ, ১৮৫০ সালে, তাহা ৮ ভাগের 
ক তার ৬1 ০০৭ 

এক ভাগে গে দাড়ায় । ৩) আর দিপাহী বিজ্রোহের পর কোম্পানীর রাজত্বের পরি- 
এ, টির িলি এ কাস গার সিট ম্লান পাও বা রাজি জী পন পিট 

সমান্তির সঙ্গ সে সঙ্গে ভারতবর্ধকে প্রচুর খাগ্যশস্ত_ রপ্তানী করিতে দেখা যায় 
সি ৩, পাকার ৮ ররর এক বশ জর 2 এজ পার সপন ০৪৭ "৪০ আজব ছা 

তথ্য পরিবেশন করিয়া ইহাতে ভারতের রপ্তানী বাণিজোর : ক্রযোন্নতি দেখানো 



&. বক্ষিঘনারধ ' 

২২১২২ পশ্তকণার মহিত অযু্াজিত, এই বাধাটিও, হেগবিধেশের 
জা স্পা ৪৬ 8৭ 

+ ভারতের রর" পরাধীন জননাঁধারণ তাহাদের মুখের এ্রসিধী 

| দ্বঘিকনার ব্যান প্রচ্ন এই সম সময় হইতেই তর কহ, জর দাম: বাড়িতে. 
থাঁকে। জধির আগুনুল্য ও জমির মালিকানার হুত্ব লোকের চোখে দুউনভাবে' 
গঁভিভাত হইতে আরম্ভ করে। 

খ্াকু-বুটিশ আমকে এইরূপ ছিল 'ন! | সর্বশেষ ঘ সিদ্ধান্তে সমগ্র পতি 

রাষ্ট্রে সালিকান ষাঁিকাদী-কুক্ধ ধাঁকিলেও জামির প্রকৃত ত মঁলিক, [লিক ছিল ঘা যাহারা জমগি চাষ, 
করিত রিড সেই, গ্রাম গ্রাম্য কুক-গোষ্ী। সেটা গ্রাম গ্রাম্য-সমাজ উজ কিছ! কোন মোন কে ক্ষেপে 

ছা শর পান বর | ভীবধানলএ২২১/এা এচাবরাওনিআনপিটলািঞ্সারা এপ 

জাতিগত ভিত্তিতে ₹ কষক-গোহঠীর বি বিশেষ কোন অংশ। এই গ্রাম্য-নমাছ [সমান অথবা 
লা? জি দিবার লা নিস রিও ক 

(কষকগে সমবেতভাবে আম্যগ্রধান ৰা গোষঈপতিদের (তদারকে নিজ নিজ, 
এলাকার কার চাষের _অমিজমাঁ, সম্প্রদায়ের অন্তু বিডি পরিবারের ষধ্যে ছি, 

স্পা ভরত লাগা ০০০৯০ চপাইগগরাবানালাজদাটনকাহজপিএগাওাকাবী 

চাষাবাদ বাদ করিত লং ট গরবং বং তাহার বল ছো ফল ভোগ করিত। মোট বৈ... 
বাড এপি সাবার 

হন মল হইতে গুলমান দান আমল পর্যস্্ গ্রাম্য সমাজের বঘবেত সোসীদীবনই 
ছিল গ্রধাদ। ..গ্রাস্য কষকগ্ো্ী ও ও কেন্্ীয় রাশি শির, মধ্যে জমির লিট প্: 

প্র পচ নজাবথা জা পপ অগা 

ামিছের সস ধান যে কোন জমিঘারঞরেণীর অভি পল আমলেও না 



কাল ও বিবর্ন্দাধা ০ 

খালে ভোটেই যান _পানরেও শিক গে এইল্ব 
নর ব্নীদের! ছিব 

|... কিবা ইংরেজ গ্রবতিত "সনির এই পুরাতন প্রথা ও! 
গয়ারেণ ণ ছেিংসের আমলে দলে এই নবু কপৃহণেষ, সুত্পাত।_ এবং ছল 
চিরসথাী ব বঙ্দোবন্তে ন্তে তাহীর ছার পরিপতি | ই যর 2 বেস 
রান্মস্ববৃদ্ধি ও শাসন-ব্যবৃস্থার স্থাযিত্থের একটি, তাবে 

সপ না রনী। 1 হতরাং রেটিং চি ইত প্র ক টু নদ পা হর ৃ 

টি ১৭34৯882 3 8ি০০০০৩১০ রং 

কর দানে ব্যর্থ হইত তাহাদের কন এ এলাকা নীলে | নীলামে বিক্রধ, শপ আহা | 
কোন কোন ক্ষেতে ন ক্ষেত্রে কর্তাভজা একান্ত বশংব্ধ ব্যবসায়ী এ. এ কর্মচারি! | বিটি. 
ভূখণ্ড বারিতোধিক জাতি করেন। - ৃষ্টনতবরূপ, « কাশিমবাজার স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা 
৬০ সি ্ 

কান্তবাবু ছিলেন সাধারণ ধারণ লি ক-ব্যব্সায়ী 7. ওয়ারেণ হে ছিংসের নিকট হইতে তিনি 
ভূদম্পত্বিলাভ করেন? _শোভাবাজার স্টেটের প্রতিঠাতা মহারাজ! মবরৃ্চ 
ওয়ারেণ ওয়ারেণ হেপটিংসের মুন্সী ছিলেন । | এইভাবে, এক, আভিনব ভূঙ্থমী জেখীব, 
আবির্ভাব হইতে খাকে, এবং কর্ণওয়ালিশের ভূমি-সংস্কার 'ব্যবস্থায় এই. পেমিই 
ধনধাস্ছে গরিমায় স্থায়ী ম্যান! লাভ করে। 
কিনব বাস্তবিক পক্ষে _ মাম[জিক, ভিত্তিহীন, এই. নবীন তূক্বামী, শেমীকে 
অভিজাত সামন্ত মনত জেণীর ২ অর্াদ! _দেওয়! কঠিন। কারণ, এই, তাবেদার র শ্রেনীর 
কোন ধারাবাহিক, মামাজিক দামি, ছিল নাঃ এবং এমন কি। যাহা পূর্বতন 
রাজ। ব বা! নবাবদের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন, _তাহাদ্রও কারস সর্ঘপ্রকার 
দায়মুক্ত করা হয়। করা হয়। পূর্বতন সামৰ সামন্ত শেণীর হাদি না থাকিলে সমজাটের 
রতি তাহাদের দামহিক দায়িত্ব ছিল, কিন্ত উক্ত শ্রেণীর বুটিশ সংস্করণে তাহা 
রহিত হয বধ), যেন নাস হওয়ার ক্ষতিপূরণ বারই তাহাদের বব 
যত ভিত ভাজি এ খা ।- আর ফেশদ, ভৌমিক প্রথার এট নবী জেদীর: 

কোনরপ স্বীকুতি না থাকায় এবং বিদেশী ্বার্থানুকৃল্যে স্ট বলিয়া বলিয়া এই শ্রেদীর 
অসিত একান্ত ফোম্পানীরাজ নির্ভর ছিল। ফলো, এই জেনির লামাভিক সামাজিক, 
আগরখ নানাাবে বি ধ নানাডাবে বি, পঙু। বেশদ হুষামী জেনীয় সামাজিক স্টায-অন্থার 
. আচরণের ঘ্যেবে খনিঠতা ও এফনিষ্কার ছাপ পুধে দেখা গিয়াছে এই বোর 
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কে সেই অথ] বশির একান্ত বনভাব ) ) যেন নিস খল দর, 
“আন্ক ইহারা" আপনা হইতেই লজ্জিত। 

তারপর; ব বনিক প্রেণী। সমাজ বিবতনের আদিকাল হইতেই ভারতে 
নগর-সভ্যভার প পতন হয় এবং সমাজ ্ বিস্তাসে এব (একটি ট বিশিষ্ট বনিকশ্রেশীর অভি 
দেখা যা দেখা যায়। : য। এই শরেধীকেই ভারতের আদি বর বণিক পু পুঁদির প্রতিনিধিরপে গপ্য 
করা চলে |, : তাহারা সমগ্র বাজার পরিস্থিতির র পূর্া গাঁ গ্রহণ করিয়া া তাথযাযী 

পদ ৭৯ ০০ জি যদি জা 

উৎপাদন গাবস্টন নিযন্্ণ করিত নগর ও ও গ্রাম্য জীবনের খনিষ্ঠ 6 যোগকুত্রের 
তাহারাই_ ছিল, একমাত্র বাহন; ভাহারাই ই আবার অজানা _ অচেনা! 

অমিত সম্জের জর যাত্রা পথে পণ্যের জাহাজ লইয়া নব নব অভিযানে যা 
ক্রিয়াছে। _ মোগল. সীত্রাজ্যের শেষদিকে ইউরোপের নৃতন বাণিজ্য পথ 
আবিক্িত হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্াণিজ্যের কল্যাণে এই. শ্রেণী প্রন 
অর্থও াঁাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করে। তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া নৃতন 

নুতন সহর .বন্দর ইত্যাদির পত্তন হইতে থাকে । বাংলার জগৎ শেঠ এবং 
স্থরাটের অগ্জুনজী নাথজী এই বণিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। তাহাদেরই 
অর্থে রাজারাজড়ার সামরিক অভিযান, বণিক সম্প্রদায়ের বহির্বাণিজ্যের সমুদ্র 
অভিযান, নগর-শিল্প ইত্যাদি পরিচালিত হইত । 

মোগল আমলের শেষ দিক হইতে এই বিস্তশালী শ্রেণী সামাজিক ও 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্ত বাকল হইগনা উঠিয়াছিল। স্থার্থসমৃদ্ধি 
ও আত্মপরায়ণতার প্রেরণায়ই ইংরেজ বণিকদের সহিত তাহাদের বন্ধুত1 ৷ কিন্তু 

ইংরেজপক্ষ হইতে সমৃদ্ধির আলোক-বুষ্টি হইল না । কারণ, ইংরেজ বণিকদের 
নিকট দেশী বণিকতন্ত্রের খ্বার্থ কোনকলেই অগ্রগণ্য বলিয়া! বিবেচিত হইতে 

পারে না এবং হয়ও নাই । তাই বিরাট শুষক-প্রাচংর গড়িয়া ইংলঠাণ্ড হইতে 
এদেশে যন্ত্রপাতি আমদানী নিষিদ্ধ হইল, এবং দেশী কুটির শিল্প ও বাণিজ) 

বিনষ্ট হওয়ার ফলে দেশী মহাজনদেরও আর শিল্প প্রচেষ্টায় মুলধন লী করাস 

স্থান রহিল না। স্থত্তরাং শিল্পী এবং কারিগরদের মত তাহারাও বেকার-ও. 
কর্সচ্যত হইয়! পড়ে । ্ 

তাহাদের ধ্বংসাবশেষের উপর সংগোপনে ভারতে নুতন বণিকশ্রেশীর 

অভ্যুদয় হইতেছিল। তাহাদের অভ্যুদয়ও বিচিত্জ। বাংলা মুসলিম রাজনের . 
প্রান্তীয় দেশ, ছিল বলিয়া! এবং কেনীয় নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল বলিয়া বাংলার 



_ ক্ষাল ও বির্তীন-খারা রি ১ ও 

কগৎ শেঠরা আতান্বরী্ বাণিজ্যের চেয়ে রাজস্ব, গ্রহের তি ব্যান ছিলেন: 

বেশী; হুত্তরাং রাজস্ব সংগ্রহের দায়মক্ত. হওয়ায় একদিকে তাহাদের বাই, 
দানিত্ব ধেশন অপস্থত হইল; তেমনি হত প্রতিষ্ঠা পুনরর্জনের অবকাশ রর 

তাহাদের ছিল না| (ক্ষান্তরে, নবাবের _ , সহিত যখন..দৃষ্তকের কেম বিশ্ব 
লইয়! কোম্পানীর মত রোধ (দেখ! দেয় তখর_ _কোল্পানী ও তাহাদের কর্মস্থল 
হুগলী হইতে . কলিকাতায় স্থানান্তরিত করে? এবং কলিকাতা হইতে এক জেধীর 
দেশীয় লী ভাগ্যান্েবীর, সহায়তায়, কোম্পানী নিশ্চিন্তে অন্তর্বাণিজ্য ও  বৃহিরধাশিজ্য 
চালাইয়। স্ব সঞ্চয় করিতে থাকে। এই, ভারতীয়, মাধ্যম হইল, লনুতুন মুসন 
শ্রেণী, যাহাদিগকে চী চীনের 0981 5530৩-দের সঙ্গে তুলনা করা! যায়। ভারতীয় 

সমাজে তাহাদেরও কোন ৫ [কৌলীন্ত ছিল, নাঃ তাহাদের বূলশীল সন্দেহের 
আবরণে আচ্ছন্ন | তাঁহাদের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি উতিহৃহীন। 

আরও উদ্নেখযোগ্য, তাহারা সকলেই : নিয় মধ্যবিত্ত  শ্রেশীর/দরির 1) 
_ পুর্বোন্লেখিত নূতন তূম্বাসী শ্রেণীর ন্যায় এই নুষ্তন বণিকশ্রেনীও ভারতের 
ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সহ-নির্মাতারূপে কার্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় ৷: তাহাদের সম্পর্কে 
প্রাচীন “বঙ্গদৃত” পত্রের মন্তব্য শ্মরণীয়। “ব্জদূত” লিখিতেছেন, “পূর্ব ত্রিশ 
বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মুল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩** তিন 

শত টাক! পর্যাস্ত তাহার মূল্য বুদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপে অনেক তৃষ্টাস্ত দৃষ্ট, এমতে 

ভুম্যাদির যুল্য বৃদ্ধি দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যেসকল 
লোক পূর্য্ে কোন পদেই গণ্য ছিল নী এক্ষণে. তাহার! উৎকৃষ্ট লিষ্ট উভয়ের মধ্যে 
বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্ুত্ঘতাকে পাইয়া ভাহার- 
দিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।” 

"এই মধ্যবিত্তদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এটনেশের অত্যল্ল লোকের 
হস্তেই ছিল তাহারদ্দিগের অধীন হইয়া অপর তাঁধৎ লোক থাকিত ইহাতে 
জমসমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব 
দেশব্যবহার ও ধর্মশানন অপেক্ষা এঁ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে জুনীতি বর্থানের 
মৃললীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যে “সকল 
উপকার উৎপান্ত তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং এ অদংখ্যোপকাঁর ' কেবল 
গৌড়দেশশ্থ প্রজার প্রতিই এমত নছে কিন্তু ইংপুপতির এতদ্দেশীয়: রাজোর 
মৌভাগ্য ও স্থৈ্য প্রতিও বটে। : অতএব যেহেতুক লোকদিখের যখন এ প্রকীর 
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, পরবর্তী; ভারতীয় ইতিহাসের নির্যাত! এই উ শেসই নিরশ বৃটিশ 
প্রয়োজন নাত; ॥ এবং ঠিক দেই পরিমাণেই তাহারা ভারতী সমাজের 
সংস্পপমৃক্ত | আর কোন্ গ্রস্থিচত্র হইতে তাহাদের আঁবি9ভাব; জয়ে, 

প্রথম তাই দমেকথা তাহাদের জানার বাকী ছিল না) ছুতরাৎ এই শ্রেমীর 
আচরণকেও; সে পরিমাণে পূর্বনিদিষ্ট বলা চলে। কিন্ত প্রকত দেশজ 
জলবায়ু এবং অস্থি ও পেশীতে গড়! সামন্ত্রশাহী ও বণিকতন্ত্রের ধংস, এবং 

কমতি উপায়ে স্্ট নূতন মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণী ও ভূম্বামী শ্রেণীর মধ্যে একট 

অনিবার্ধ সামাজিক ফাক থাকিয়া গ্লে। সেই যুগের চিন্তাধারা তাহার 
ত্বা্ষর সুস্পষ্ট | | 

তিন 

কিন্তু নবসংস্কৃতির প্রবর্তরূদের ভাবাদর্শের পরিচয় দেওয়ার আগে যে 

পুরাতন সমাজ-মানস পুরাতন সমাজিক শ্রেণীগুলির গ্ভায় নুতনের আঘাত 
অন্গুভব করিয়াছিল, তাহার কিছুটা পরিচয়ও দরকার । 

প্রাক বুটিশ যূগের সমাজনসংস্থায় ব্যক্তির স্থান ছিল গৌণ। সামাঁজিক 

রীতি-নীতি বিধির প্রকরণ ছিল সামাজিক । এক একটি পরিবারকে সমাঁজ- 

কাঁগমোর সর্ধনিয় অঙ্গ বলিয়া গণ্য কর! হইত, এবং সেই পরিবারের 

অন্তভুক্ত সদশ্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ সর্বাংশে পরিবার কতৃক 
নিয়ঙ্গিত হইত। আর ্য়ং-সম্পূর্ণ অন্য-নিরপেক্ষ-১ সমাজের ..অন্তর্গত বিভিন 
পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন ইত্যাদির জন্য ছিল' পমাজের 

সুনির্দি্ইট বিধান । সর্বোপরি ছিল বর্শপ্রথার অনুশাসন । বর্ণভেদে ধুত্তিভেদ, 

বিভিন্ন বর্ণের জঙ্ত স্বতন্ত্র সামাজিক ক্িয্াকর্মের বিধি, বর্ণ এবং গ্রামা গোষ্টি- 
সযাঁজ বা পঞ্চায়েতের বিধানের সহিত পূর্ণ সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই ব্যক্তির 
মনস পরিমণ্ডস গড়িন! উঠিত । . সেখানে স্বতন্ত্র ইচ্ছাখক্ষি ছিল অচল । 

. পক্ষান্তরে, স্বয়ং বন্পরত! গোঠী-সমান্তের অর্থনৈতিক বিস্তাসের প্রধান পরি 

মাঁপক হুওয়ীয়, এবং উৎপাদন পদ্ধতি অঙ্ুযায়ী শ্রমের উৎপাদন শঞ্ষি কম ছিল 

বলিয়া, সেই সমাজের অর্থনৈতিক জীবন ছিল অনিপ্চিত, বিশ্ললছুল, ও 
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নিরাপতাঁবোধহীন। ই অসহায় পরিস্থিতিতে প্রারুতিফ ছুর্যোগের নিকট 

মান্ধষের পর়্াভব সহ্ধ ও স্বাভাবিক । গরিবেশকে জয় করার সংগ্রামে উদ্ব 
হওয়ার চেতন! এখানে অন্থপন্থিত ॥ পরিবর্তে বুহিয়াছে পরাভবের নিঃসঙ্গোচ 

স্বীকৃতি । পরাভবকে বৃহত্তর শক্তির স্বপ্রকাশ লীলার সহিত ব্যক্তির কর্মের 
সার্থক সঙ্গতি স্থাপন বলিয়া গণ্য করা হয়। নৈসগিক ধৈচিত্রকে মনে হয় 

অমোঘ; দেখ! দেয় নৈরাশ্ত, অবসাদ, আব যা আছে তাহাকে লইয়াই 

সন্তষ্ট থাকার প্রাণহীন মনোবৃত্তি। অর্থাৎ, সর্বদিক থেকেই তৎকালীন 

সমাজ-মানস ছিল আচ্ছন্ন ও আত্মগ্লানিতে অপহত | কুসংস্কার, নিরস্তর পরাভব 

চেতনা, প্রাক্কৃতিক শক্তির নিকট অশ্রন্ধ আত্মনমর্পণ, এবং সুগবুগাস্ত বিভৃত 

বিধিব্যবস্থাব নিকট প্রশ্নহীন আত্মবিক্রয় ব্যক্তি মানসকে সর্ধপ্রকার আঁজ্ঞ- 

চেতনা হইতে বঞ্চিত করিয়। রাখিয়ছিল। এই পরিবেশে শ্বৈরতশ্ত্ের 

আবির্ভাব স্বাভাবিক , অ।র স্বৈরাচার শুধু রাষ্রক শাপন বাবস্থার নয়, ভাবা" 
দর্শের৪। ন্থতরাৎ সম[জ মানস ছিল সর্বপ্রকারি গতিশীল স্বপ্্রিধর্মী গুণবর্জিত ; 
কাধকারণ সম্পর্কের চেতনাহান, 10011077871, 

এই বিচ্ছিন্ন, বাহির বিশ্বের সহিত সংযোগশূন্, ধ্বংসমুর্খীন 
সামস্ত্রতান্্বিক সমাজে সমন্ত অগ্রগতি ও উন্নতির পথ স্বভাবতই অবরুদ্ধ হইয়| 
পড়ে। তর্দানীস্তন অবস্থায় জাতীয়বোধেব বিক।শ, অথবা সমগ্ন দেশকে 

একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা মধ্ো সন্নিবিষ্ট বা লুসহহত করাও সম্ভব 

ছিল না; ম্বতরাং এঁক্যবোধের বিকাশও এখানে কল্পনাতীত । সমস্ত দিক 

হইতে অগ্রগমনের সম্ভাবনা মুক্ত হইয়া সমকালীন ভারতীয় সমাজ বহুবিধ 

সামাজিক ব্যাভিচার বুকে লইয়া আত্মক্ষয় করিয়৷ চলিয়াছিল। বুটিশ আমলের 

প্রথম পর্বে এই সমাজের অবস্থা কিরূপ দ্ীড়াইয়াছিল, তাহার পরিচয় ং 

“তত্কালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা! অপ্রচলিত থাকাতে এবং 

পরস্থীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, 

উকীল, ৷ মোক্তারের এক একটি উপপত্বী আবশ্তক হইত । স্থতরাং তাহাদের 

বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্বানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। 

পুবে গ্রাসদেশে যেমন পণ্তিতসকলও বেশ্বাযলয়ে একত্রিত হইছ্ছ! সঙ্গালাপ 

করিভেন, সেইক্ষপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। থাহার! 

ইন্জিয়াসক্ত নহেন, তাহারাও আমোদের ও পরম্পর সাক্ষাতের নিষিত্ত এই 
৮ 
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সকল গণিকালে বাইন । সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর র পর্ বেস্ঠালয় 
লোকে পূর্ণ খুঁকিত ৷ বিশেষতঃ পর্ষোপলক্ষে সেথায় লোকের স্থান হইয়াঁ 
উঠিত না। লোকে পৃজীর রাজিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া ফেড়াইতেন 
বিজয়ার রাতে তেমনি বেস্ট! দেখিয়! বেড়াইতেন 1১:৮৭ সে সময়ের 

যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে আদালতের আমলা, মুক্তিয়ার 

প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভত্রলোকের মিকটে পরম্পরকে 
পরিচিত করিয়া বিবার সময়ে_-“ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা 
বাঁড়ী করিয়। দিয়াছেন,” এই বঙগিয়া পরিচিত করিতেন । রক্ষিতা স্ত্রীলোকের 
পাক! বাড়ী করিয়া দেওয়া একট] মান সম্রমের কারণ ছিল। কেবল কি 

যশোহরেই ?. দেশের নর্বত্রই এ সন্বনত্ধে নীতির অবস্থা অতীব 

শোচনীয় ছিল।” (৩) স্থগিত দৃঢ় নৈতিক চরিত্র অপেক্ষা কঈগথ 
চারিত্রিক বিহারকেই সামাজিক পদমর্ধাদ। অর্জনের মাপকাঠি বলিয়া গণ্য 

কন! হইত।.. 
তৎকালীন নমাজের পারমাখিক কল্যাণের বিধায়ক খাহারা ছিলেন, 

তাহাদের মধ্যেও দুর্নীতির প্রসার ছিল ব্যাপক । দৃষ্টাস্তত্বরূপ, “এইক্ষণে যে ২ 
মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মাগ্ত করা যায়.....-ভাহাদিগকে নিগুণ 

চূড়ামণি বলা বাইতে পারে কোন ২ স্থানে এমত ঘাটিয়াছে যে কোন ২ 
কুলীন জাহাত! আপন ২ পত্বীর সহ শয়নে থাকিয়া হৃর্যোদয়ের প্রাক্কালে 
আপন নিব্রিত পত্বীর গাত্রের সমস্ত ম্বর্ণ রৌপ্যাদ্দির আভরণ এবং পরিধেয় 

বস্ত্র অতি সাবধান পূর্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন.*-"***. কুলীন 
মহাশয়ের আপন আপন স্ত্ীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্শ জানেন 
ঘে তাহারদিগের পীড়িতাবস্থাতেও তীহারদিগের চিকিৎসাবিষয্ে কোন চেষ্টা 

করেন না এবং এতজ্রপ চেষ্টাকে আপন কৌলীন্ের হানিকারক জানেন |” (৪) 
অথচ, '্নান্বেষণ* পত্রের জনৈক সংবাদধাতার অভিযোগ সতা বলিয়া স্বীকার 

কৰিলে দেখা যায়, “ধোপা, নাপিত, বৈষ্ণব, মালি, কামার, কপালির কন্যা” 
এমন কি মুসলমান কন্তা ক্রয় করিয়া! বিবাহ করাতেও কুলীনদের কোলীন্ 

'অথব। জাতি ভ্রষ্ট হয় নাই। (৫) সামন্ত সমাজের ধ্বংদ ও দিঃশেষ অব 

দুস্তির মুখে সমাজের বিধানদাতাদের পক্ষে এইন্ধপ ্যাত্চানে লিপ্ত হইতে 
বাঁধে নাই । ৃ 
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ধর্মবোধ, পারমািক কিয়াকলাপ, আচার টা কি শু পদ্পৃতি কিনল 
বিকৃত, কুলংস্ারাজ্ত ২ আত্মনিগ্রহপরায়ণ ছিল, নিযোদ্ বেক / তাহার, 

পরিচায়ক । ৃ 

স্মরণ : “নরবলি, গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবঙ্ান ফা রথের; 
চাকার নীচে গা চালন পূর্বে ছিল তাহা হইতে ভয়ানক হমরণ অস্থামরণ 
ভদ্রলোকের দর্শনে বোধ হয় কারণ, অবলা! অনভিজ্ঞা স্্রীলোককে - শাস্তোপ- 

' দেশছারা ভ্রম জন্মাইয়া এরূপ উৎকট কষে প্রবৃত্ত. করাণ সাক্ষাৎ যমদুতের স্তায় 
হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঘৃর্ণপাকে ৭ সাতবার ঘুরাইয়া শী চিতারোহণ করাইয়া! শবের 
সহিত দুঢ়বন্ধন পুরঃসরে জলদগ্রিতে দগ্ধ করণ ও বঃশদয় দ্বারা শবের সহিত 
তাহার শরীর দাবিয়৷ রাখন ও তাহার কথা কেহ না শুনিতে পায় এ নিষিতে 

গোলমাল ধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্দারিক মহুষ্যের কর্্ম-**...1” (৬) 
অন্ত্জলি £ "গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যা ইচ্ছা তাই একট! 

খড় য়! ঘরে রাখে তাহাতে দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবানসণ হইতে 

পারে না। এক স্থানে ছুই এক দিবস পর্য্যন্ত থাঁকিতে হয়-*...পরে তাহাকে, 
এরূপ ঘর হইতে উঠাইয়া গ্রবাহসমীপে লইয়া অর্ধ শরীর জলমগ্র করিয়া অর্ধ 

রৌদ্রের তাপে আত্রভূমিতে রাখে অনস্তর ছুই একজন আত্মীয় স্থজন্ তাহার, 
পাদালুষ্ট মৃত্তিকাতে ঠেলিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা লেপন, 

করিয়া হরিবোল ২ বলত কিঞ্চিৎ ২ গঙ্গাজল মুখে দেয়*--*"'রোগির চীৎকানে 

কেহই মনোধষোগ করে না এবং তাহার গলার অনবরত জল চাঁলিতে থাকে"*..* 

যখন জোয়ার আসিয়া রোগির কোমর পর্যাস্ত জল উঠে তখন ভেঙ্গায় কিঞ্চিৎ 

টানিয়া লইতে থাকে এইরপে টানাটানি করাতে কখন কখন তাহার 

শরীরের কোন স্থানে আঘাত হয়'-.**"কখন ২ তাদৃশ যাতন! ন দিয়! 

কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে-..পুলর্ববার লইয়া গিয়! 

জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতি শীঙ্ব 
মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাং অনববুত জল গিলিয়! দিতে থাকে ০৪ অধিক 
জল গিলিতে না পারাতেই মরিম্নাঁ যায়|” ৭৭) ৃ ূ 

নরবলি £ “অতি নিকটবস্তা বর্ধমান জিলাতে মধ্যে মধ্যে নরবলি হওন- 
বিষয়ক জনশ্রতি দেশময় প্রচার হইয়াছে."'সর্বসাধারণের যনে এই অনুভব 
হইয়াছে শে এ অদ্ভুত ব্যাপার বর্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং গর বংলের 



২ বন্িম-মানদ 

মধ্য খন কোন ভারি অন্বাস্থ্য উপস্থিত. হয় তখন : নরখলিদানের আবস্টক. 
রধি করে । সম্প্রতি এ বংশের মধ্যে কোন এক ব্যক্ষির হইতে পারে 

মুবরাজের বত রোগ হওয়াতে নরবলিদান হইয়াছিল এমত জনশ্রুতি. আছে ।” 6) 
ধম চরণে বিকৃতি 2 ণ্যন্কপি নীচ কুলোগ্তব ব্যক্তি, বৈধ! য় তবে, 

তাহাকে বিষুপরাহণ বলিয়া তাহার চরণামৃত অধরাম্ৃত চরণরণ ইত্যাদি গ্রহণ ও 
ধারণ করেন:। কিবা প্রভুর আশ্চর্য্য লীল। যে ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না । 

বস্কপি কোম ব্যক্তি অদ্য মদ্যপানাভিভূত ধূল্যবলুষ্টিত থাকে আর কল্য প্রভুর 
দ্বারে ১।* পাঁচ সিকা নিঃক্ষেপ করত ভেকা শ্রমী হইলে অতিশয় মান্ত হন 1” (৯) 

চার 

নব সংস্কৃতির বিধায়কগণ এইরূপ অচল সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 

করিয়াছিলেন । 

কিন্তু পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, সাত্রাজ্যক প্রয়েজনেই তাহাদের সৃষ্রি, 
এবং সেই অন্ুপাতেই তাহারা ভারতীয় - সমাজের বৃস্তচ্যুত। মেকলে সাহেব 

তাঁহার বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে ঘোষণা! করিয়াছিলেন, ০ 205৪৮ 49 
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করি তাহাদ্দের এবং আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করার জন্থ একটি মাধ্যম 

সুষ্টি করার প্রতি আমাদের সবিশেষ বত্ববান হইতে হইবে ; তাহারা হইবে এমন 

এক শ্রেণীর লোক যাহারা শুধু রং আর রক্তের পরিচয়ে ভারতীয়, কিন্তু কঃ 

মতামত, নীতিজ্ঞান. এবং বুদ্ধিতে যাহারা হইবে ইংরাজ ) এই মনোভাব-সম্মত 

মাধ্যম সৃষ্টির কাজ বহুদিন পূর্বেই অঘোধিতভাবে আরম হ্ইয়াছিল। ধেশীয় 

জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় বোধশক্তি যত অপরিণত এবং যত সঙ্গীর্ই হউক না কেন, 

প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে তাহার! উপলব্ধি করিতে গারিয়াছিল, 
দলীয় রাজারাজড়া, আমীর ওমরাহের দিন গত হইয়াছে, ভবিধ্যৎ আর. 

ত্হাদের জথ উদার্যে নিমিত হইবে, না; ইংরেজরাই এদেশের : ভবিষ্যত: 



এবং রর আচরিত ধমাঁজিক, নি চালচলন ব্বীতিনীতিই ডা খা 
মানুষকে : দামাজিক প্রতিপত্তি লাভের প্রেরণায় উত্দ্ধ করিবে! এই 
ব্যবহারিক জানই নূতন ভূম্বামী, ও বণিক: শ্রেণীকে' ইংরেজের' কাছে টানিয়াছে 
এবং ভারতীয় জনসাধারণ হইতে তাহীধিগকে অতি দুরে: ঠেলিঘাঁ দিয়াছে ! 

আর, এদেশে ইংরেজ প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, পর ইংজ়েজ রাজপুরুঘদের 

পক্ষ হইতে গণ-মানদে ইংরেজ চেতনা উদ্বোধনের চেষ্টা অন্বাভাবিক নয়, 
এবং তাহার ফলও প্রত্যক্ষ । ইংবেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিযার 'জন্ত ত্বৎকালীন ' 
ধনী মানী ব্যভিদের মধ্যে পূজাপাবণে ও ইংরেজদের খানাপিনার ব্যাপারে কে' 
কত বেশী অর্থব্যয় ও জ'1কজমক করিতে পারেন তাহা! লইয়া শসিরারিভা 

অস্ত ছিল ন!। 

মে কালে ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের মধ্যে নীতি ছিল ব্যাপক ও 
অবিমিশ্র। অঙ্গকরণপ্রয়াসী নৃতন ভারতীয় শ্রেণী এই জাতীয় হীনচরিক্স 
ইংরেজকেই আদর্শ হিসাবে সম্মুখে রাখিয়াছে। সুতরাং “তখন মিথ্যা, গ্রবঞ্চন, 
উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির ছারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া 
কিছুই লজ্জার বিষয় ছিলনা । বরং কোন ও হ্ুহবদগোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক 
একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা ইইত ।***"”'এই 
সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে “বাবু” নামে এক্ষ 

শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারদী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে প্রাচীন ধর্ধে আস্থাবিহীন:হইয়া ভোগ হুখেই দিন কাটাইত।....-... 
মুখে, ভ্রপার্খে ও নেজকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নম্বরূপ কালিমা রেখা, 

শিরে তবঙ্ায়িত বাউরি চুল, দাতে গিশি, পরিধানে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে 
ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমবিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমব্ধপ 
চুনট করা উড়ানী, ও পায়ে পুরু বগলদ সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা । এই 
বাবুর! দিনে খুমাইয়া, ঘুড়ি .উড়াইয়া% বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, 
এদ্্রাজ, বীন গ্রস্ৃতি বাজাইয়া, কন, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি 
শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলঙেআলয়ে সীতবাদ্ত ও আমোদ করিম 
কাল কাটাইত; এবং খড়দহের ও খোপার মেলা, ও মাহছেশের গ্লানযাজ। 
গ্রস্ভৃতির সময়ে. কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাফিগকে লইয়া দলে দুলে নৌকাযোগে 

আমোদ করিতে যাইভ।” (১*) আর, “বাক্য বিস্তাস যেখানে বলিতে ইইবেক 



৯ বঙ্ধিম মানস 

'অনুষ 'বড় কৌতুক হৃরিয়াছে সেখানে কহেন কি হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও. 
তাহার স্থানে লিএজা চুচুড়। চুড়া ফারাশভাঙ্গা ফড্ডাঙ্গ কামড়িয়াছে, 
.কেম্ড়েছে টাকার নাম, ট্যাক! মুখের নাম বীৎ করো নাম কড়ো | পরিহাস 
বাক্য আইস শাশুড়ে বৌও ইত্যাদি বাক্য ধিনি অধিক কহিতে পারেন ভিনি 
সুবক্ত1 1” &১) এই ভাবেই নব উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেকে জনবুলের ভারতীয় 
সংকরণরূপে কি করিতেছিল। 

কিন্ত, ইংরেছের সামাজিক আচরণ অস্থকরণের প্রতাক্ষ অর্থ দেশীয় 
সমাজের ধর্ম ও বিধান অস্বীকার ও. বর্জন । অবশ্থ বর্জন ও অস্বীকার 
যে অগংগল্ভ, তাহা নয়। পূর্বতন জগাঙ্গ -ও. সামাজিক ঝিয়াপ্রকরণ 
সৃষ্টিশীল মাঁনদের সম্মুখে ঘে বিরাট অচলায়তন স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল, 
এবং যাহাতে সমাজের গতিবেগ অবরুদ্ধ হইয়|! গিয়াছিল, তাহার অস্বীকৃতির 
মধ্যে নিঃসন্দেহে যুক্তি, বলিষ্ঠতা এবং স্বষ্টিধ্মী প্রেরণা রহিয়াছে ; কিন্ত, 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনন্থীকার্ধ বে, সামাজিক ব্যবহার ও আচরণে নৃতন শ্রেণী 
ও নব প্রেরণায় অন্থপ্রাণিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কোনরূপ সুস্থ, যুক্তিসম্মত, 
সামগ্রস্তপূর্ণ জীবনাচরণের সবল নিদর্শন স্থাপন করিতে পারে নাই। 
শুধুমাত্র অন্বীকৃতিতেই তাহার গৌরব, প্রতিষ্ঠায় আশ্চার্ধরকম দুর্বল | 

[ব্যক্তি-দত্তার উদ্বোধন হ্ইস্াছে) তাহার আত্মবোধ, তাহার মানবতার চেতনা, 
তাহার স্বাতস্ত্য-বোধ, তাহাকে ভবিষাতের দিকে পদক্ষেপের জন্য চঞ্চল 
করিয়া তুলিয়াছে ; অচলায়তনের বন্ধন ভেদ করিয়া ও বিধিনিষেধের 
সীমানা ল্ঘন করিয়! দে নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য, তাহার মানবতাকে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত, জাগরণের অস্থিরতায় 
ও. কলকৌলাহলে সে দিবৃত্রান্ত। অন্ুস্থ যৌনজীবনের কন 
এবং ম্প্ধাশীল মঞ্চপানের মধ্যে সে শত শত বংসরের অচেতন: ও 
বন্ধন হইতে দুক্তির আশ্বাদ খুঁজিতে লাগিল ।) এই নেতিধর্মী' ভীবনাটরণের 
ফলে ব্যক্তিক জীবনে দেখা দিয়াছে নিদারুণ বিপধয়। দেখা গিয়াছে 
নিঃশেষে ক্ষয় পাওয়ার উদ্জাম বিলাস, আর র্ধাপেক্ষা গুরুতর সামাজিক 
গ্রতিক্রিয়া এই হইয়াছে যে, এদেশের জনসাধারণের সহিত নৃতন শ্রেধী 
ও চিস্তানায়কদের ঘ্বনিষ্ঠতা গ্রতিষিত হয় নাই। যে অচেনা, 'অনাস্বীয। 
বিদেশী শক্তি ভারতীয় সমাজের ' দর্ববিধ কৌলীন্য উপেক্ষা কৰিয়৷ ইহাকে.. 
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নির্মমভাবে. বিন করিয়া দিয়াছে, পুরতিনন. সমাজের ভাবাইশ ও মর্ববিধ- 
মূল্যকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা গেই শক্তিরই আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহক 
বা উপকরণে পরিণত হুন। সুতরাং এই ব্যবধান । , * রাঁধমোহন' পায়ের, 

বুদ্ধিগত বিপ্রোহ হইতে বাত্র। করিয়া, বিদ্ভাপাগরের. আমলে এই বিদ্রোহের: 
রিস্ভৃতি ও গভীরতা অতিক্রম করিয়া বন্ধিমচন্্রের যুগেও এই হবার 

অব্যাহত থাকে । সে কথা পরে আলোচ্য । 

ইংরেজ প্রবতিত শিক্ষাবাবস্থা এই র্যবধানকে দুঢ়তর করে।: এই 

শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ কি, তাহা! মেকলের পূর্বোক্ত উক্তিতেই স্ব-অভিব্যক্ক । 
স্থতরাং ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তর জীবনের সহিত, অথব সামগ্রিক- 

ভাবে ভারতীয় সামজিক ও জীবনাচরণের স্বাভাবিক ধারার সহিত এই 
বাবস্থার পামগ্রস্ত ও সংবোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষাণ। (বস্তত, ইহা জনশিক্ষা 

ছিল ন1; সাম্রাজিক প্রয়োজনে যে নৃতন শ্রেণী স্থষ্ট হইয়াছে এবং যাহার! 

শাসক ও শোবিতের মধ্যবর্তী নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, তাহাদের এবং তাহাদের 

সন্তানদের জন্যই এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ) ইহার ফলে, বিদেশী শিক্ষায় 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগত জাতিভেদ দেখ! দেয়; 

শিক্ষা একট বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত হয়। অপরপক্গে, শিক্ষিত 

ভারতীয়ের৷ নিজদ্িগকে শাসক সম্প্রদায়ের সহিত একীভূত করিয়া ভাবিতে 

থাকেন, দেশীয় জনসাধারণের শাসন ও শোষণে তাহারাঁও যেন বিদেশীয়দের 

ম্তাযয অংশীদার) এমনি একটা চেতন। তাহাদের মধ্যে বিকাঁশলাভ করিতে 

থাকে । 

কিন্তু, ইহাই তীহাদের সামাজিক আচরণের সবদিক নয়। দেশীয় 
_ সামাজিক রীতিনীতির নির্মোহ অস্বীকারের অন্তরালে কোথায় যেন একটা 

বেদনা লুকানে। ছিল; দে বেদন1 দেশীয় দমাজে অশ্রঘের় বলিয়া পরিগণিত 

হওয়ার নির্মম চেতন! হইতে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাদের সামাজিক ভিত্তি 
পিচ্ছিল, ধিক্কারে জর্জ।রত ; অথচ দেশীয় সমাজে স্বীকৃত না হইলে, দুঢ়ভিত্তির 
উপর নিক্জেফে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে এই অশ্রদ্ধা কোনকালেই 

বিদুরিত হইবে না, যে ফাঁকির উপর তাহারা দাড়াইয়৷ আছেন, তাহাও 

কোনকালে সত্যব্ধপে প্রতিষ্ঠিত হইবে না । এই অন্তন্ছে প্রথম ইইতেই 
তাহারা আন্দোলিত হইয়াছিলেন | কিন্ত পূর্বেই শরীর হইয়াছে, এই 
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সন এণার সমাজ-ধ্ম মুখ্যত, “নেভি ছিল; নস এই অসম স্র 
“মীমীংলার প্রচেষ্টার মধ্যে অন্থুযূপ বিকৃতির প্ক্ষণ হুম্পষ্ট । স্বাভাবিক 
্বীর্কতির সষ্টাবে খেন জোর করিয়া সামাজিক স্থিতিলাভ ও আহাদের 
আবির্ভাবের লামাজিক ফাক ভয়াটের চেষ্টা ত্াহাদ্দের মধ্যে দেখা 'দেয়। 

যেস্গন, “হক হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জন্মাইয়াছি 
যদি সৌন্দর্ধ্য: না দেখাই ভবে লোকে ছোট লোক কহিবেকষ ইহাতে করিয়া 
বর্ণ মুক্তা হারা গ্রভৃতির আভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার. 
বাজুবন্দ উ্শলক্ষে ইষ্টকবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনী। ও 
কাঞ্জাপেড়্যে প্লাঙ্গাপেড়ো শালপেড়্যে কাকড়।পেড়্যে লিখক কহে ইচ্ছা হয় 
ছাইপেড়্যে ধুতি পরিধান করেন এসকল স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে 
ইহাতে তোস্বীকে স্থন্দর কোন গ্রকারে দেখায় নাঁ বড়লোক কহা যায় না 
বরং ছোটলোক বিলক্ষণ সাবুদ্ হয়. |” (১২) মামলা! মোকদমা দ্বারা সামাজিক 
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা ও ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেষ্টাও হইত। এই ক্ন্প 
উপাক্ষে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তীহার। 

পরম্পবের সহিত জাতে-ওঠা লইয়া প্রতিযোগিতা করিতেন। সনাতন 
নিষ্ঠাবান হিস্দুদের মধ্যে জাত খোয়ানোর ভয়ে অনেককে এক অদ্ভুত রীতি 
অন্থুদরণ ও সামগ্রন্ত বিধান করিতে দেখ! যায়! তাহার! প্লেচ্ছ ইংরেজের 

অধীনে বিষয়কর্ম করিয়া অপরান্ধে অফিস হইতে বাড়ী ফিক্সিয়! ব্বদেশীয়দের 

মধ্যে ব্রাহ্মণের গৌরব ও আধিপত্য সংরক্ষণের জন্য স্নানাহ্িক করিতেন, 

এবং এইভাবে গ্লানি ও পাপমুক্ত হইয়া “দিবসের অষ্টমভাগে” আহার 
কয়িতেন | (১৩) রামমোহন রাক্ধের মধ্যেও এই অন্তদন্দ ও ইহার সমাধান 

প্রচেষ্টার করুণ অভিব্যক্তি দেখা যায়; “তাহার এই নিয়ম ছিল যে. তিনি 

প্রাতে দেশীগ প্রথা অন্সারে আদন বা পিড়িতে বসিয়া যাছ ভাত 

থাইতেন; ব্বাত্রে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে সির বসা নিঁযান রীতিতে খান! 

খাইতেন 1" €১৪) 

' ধলা বাহুল্য, এই অন্তবিতোধের সমাধান এতট। সহজ ছিল নী, এবং 

সাঁধান হয় নাই । এই 'অমামাংসিত সমস্তার নিরস্তর বেদনাদায়ক তমা 
নৃতদ িন্তানাঁয়কদের যধ্যে অক্সবিত্তর বর্তমান ছিল, এবং প্রথম উচ্ছাস কাটি 
যাওয়ার পর যক্ষিমহুগের প্রারজ্জে তাহা বিশেষ স্বপ পরিপ্রহ করে। 



 মামাজিক, আচ এই যারা হর; বারাক আাডরখের 
মধ্যে দেখা বায়: ভখকালীন-" শিক্ষিত তাঁতী আকন -পুরীব-ছিস 
ইহরেজ, এবং 'সাধারণভাবৈ অধাবিত্ত শেনী গিজেদের ইংরেজ, শরিনযহের 
অপরিহার্য অংপরূপে কীনা! করিতে শিখিয়াছিল | আর, বিষাগত হবি 
দিক হইতে ইংরেঞ-বিজয় যে: সমাজ-বিপ্লব . সার্থক করিয়া চলিয়াছিল, 
বাস্তববৃদ্ধি ও বস্তনিষ্ঠার মানদণ্ডে নূতন চিষ্তানাকগণ তাহা অনুভব ও. 
উপন্দ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ তখন বুদ্ধিগত ও 
সামাজিক স্কায়বিচার আদর্শের বার্তাবহ। অপ্রার্কত সংস্কারের নিকট মাসষের 
স্বেচ্ছাক়ৃত দাসত্বের নিগড় ভার্গিয়া ইউরোপের মৃতন মাছুষ তখন বে: 
জাগিয়া উঠিতে আরম করিয়াছে) শিল্পবিপ্রব তাহাকে দেই মুক্তিয 'গথে 
অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, আর ফরাপী বিপ্লবের যাঁধামে তাহার যনিরতার 

আকৃতি, মানুষের অপরাজেয় মছিমার কথা ঘোষিত. হইয়াছে । আর, প্রাত্যেক 
সামাজিক ক্িার সায়, মেই আকৃতি দেশকালের মীম! অতিক্রম করিয়া বিখয 
ছড়াইয়। পড়িমাছে। যত অসম্পূর্ণ এবহ্ যৃত অপরিণতই হউক না কেম কন 

তৎকালীন, ইংরেজের. ৮ র্ ুর। কে অ তি, দেই আদ [দের ক্র । কী 

মারশমান, ডেভিড হেয়ারের নিারথ ১ ডিজি? পরার | 
শিক্ষার মধোঁ, বো্টিকের : সংক্ারের: মধ্য ভারতের শিক্ষিত ষ্মাজু. সই. .ছুরের, 
স্পরশই” অনুভব করিয়্ছিল। হতরাং ইংরেজের প্রতি তখন ছিল 
একটা শ্বভাবিক শ্রদ্ধা ) ' এবং, সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশিয্মাছিল নির্গত 
ব্যবহারিক জান। ঘাহা ইংরেজের সামাজিক ও জি কতক 

অনুমোদিত, তাহাই শুভ ও আঁচরণীয় ; যাহ! ইংরেজ কতৃক অনুমোর্দিত নয়, 
তাহ।-হথস্থ সমাজধর্মের বহিভূতি। ভারতে ইংরেজের সর্ধবিধ কার্ধকে এই দুটিতে 
দেখার একট। ধোক তৎকালীন শিক্ষিতদের মধ্যে বর্তম'ন ছিল। ৃ 

এই প্রবণতার ফলে ইংরেজের অসঙ্গতত 'আচরণও সামাজিক. স্টায়-বিচাকের 
ছাড়প্জ লাভ করিয়া! অন্গুযঘোদিত + স্বীকৃত হইতে থাকে । কিন্তু আরর্প ও 

আঠিরখের মধো-যে অসঙ্গতি থাক্ষিয়া যাইতেছে, বিজ্তদ্ধ আবর্শ “ও ইটের 

সা্াজ্িক স্বার্থ. যে একীভূত হইয়া যাইতেছে, তাহা বিচাঁয় ও উপবন্ধি করার 

মত মন ও অরকাশ সম্ভবত কোনটাই সেদুগে ছিল: লী । . জরা, পিত্ত: 
সমাচ্ছের রাজবৈতিক 'টিরণে ব্ব-বিযোধ জববশথস্াবী। বৃষ স্বরণ। মাজা 



রামসোহন রাজি স্পেনে নিয়মতান্তিক গভপণমেন্ট. প্রতিঠিত, : ছওয়ার লংবাধে 
কলিকাতা টা্টিন হলে একটি সাধারণ ভৌজের আক্মোজন করিষ্লাছিলেন ; তিনি 
নেগল্সের নিমতানরিক গভর্ণমেশ্টের পতন হওয়ায় মর্গাহত হইয়া বাকিংহাতর 
সহিত তাহার)সাক্ষাৎকার বাতিল. করিয়াছিলেন; তিনি, ঘোষণ! করিয়াছিলেন, 
স্বাধীনতার শুরু ও শথৈরাচারের মিক্ররা পরিণামে কোনকালেই জয়লাভ করিতে 
পারে নাই, "এবং কখনও করিবে না; অথচ তিনিই অত্যাচারী নীলকর 
সাহেবদের পক্ষাবলম্বন করিয়া জনসভায় বক্তৃতা করেন, “নীলকর সাঁহেবের! 

কোথায়ও কৌথায়ও অল্লবিস্তর অন্যায় করিস থাকিতে পারেন, কিন্তু, সর্বালীণ- 

ভাবে, অস্থান্ত ইউরোপীয়ের অপেক্ষা তাহারাই এদেশীয় জনসাধারণের অধিকতর 

উপকার সাধন করিয়াছেন । (১৫) দ্বারকানাথ ঠাকুর একটি জনবভায় ঘোষণ! 

করিয়াছিলেন, বুটিশ গভর্ণমেন্ট এদেশীয় জনসাধারণের সমস্ত কিছুই হজ্জ 

করিয়াছেন ? তাঁহাদের জীবন, তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের সম্পত্তি সমস্তই 
আজ গভর্ণমেপ্টের করুণার সামগ্রী; আবার তিনিই ইউরোপীয় সমাজের সমর্থনে 
ইংরেজ কর্মচারীর বিচারে ভারতীয় বিচারপতির অধিকারের বিরোধিতা করিয়া" 

ছিলেন । (৬) এই স্ববিরোধী আচরণ যে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক জা প্রণোদিত 
তাহ! বলাই বাহুল্য। 

ইংরেজের সর্ববিধ কার্যকে নিঃসঙ্কোচে সমর্থন কর! ছাড়া আর কোন কাধক্রম্ 

শিক্ষিত সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল্ কিনা, তাহা! আজ নির্ণয় করা কঠিন । বুটিশ 

বণিকতস্ত্রের আঘ!তে ভারতের শিল্প-বাণিক্জয ধ্বংস হওয়ায় এবং ভারতর্র্য মূলতঃ 
কাচামাল লরবরাহকা'রী উপানবেশে পরিণত হওয়ায়, নৃতন তৃস্বামী পরিবার- 

সমুহের শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে (ভূক্বামী পরিবারের সন্তানরাই সর্বপ্রথম 
ইংরেজী শিক্ষ! গ্রহণ করে ) শিক্প-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ ছিল ন1? 
অতএব কোম্পানীর অধীনে দায়িত্বসম্পক্প চাকুরী গ্রহণই তাহাদের পক্ষে একমান্ধ 
গ্লোভনীয় বৃত্তি ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথমে উচ্চ সরকারী পদ হইতে 
ভারতীয়দের বঞ্চিত রাখার নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে, 

১৮৩৩ সালের সনদে, নিয়োগ ব্যাপারে জাতি ও ধর্ম বৈষমা দূর করা হয়। লর্ড 

বেটিস্ব ডেপুটি কালেকউরের পদে ভারতীয়দের নিয়োগ আর্ক করেন, ১৮৪৩ 

নাল হইতে তেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ভারতীয় নিয়োগের নীতি গুবতিত হয়, 

এবং আঁয়ও পরে উচ্চ পদে লিয়োগপ্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পদ্ীক্ষার 



কাল. ও বিরর্ভদ-ধার। ক হরি 

প্রচলম হয়।. উচ্চ পদ রর নির্বোগের পঙ্জাতে বাক্ষোচের হট 

অর্থনৈতিক চেতন! বর্তমান থাকিলেও বৃটিশ কতৃপিক্ষের এই শীতে :িক্ষিত 
সম্পদায়ের সহিত বাঁটশ বণিকতঙ্ত্রের এক্যস্থজ দূঢ়তর হয় । সেযুগের বক বশক্া 
ব্যদ্থি উচ্চ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন? তন্মধ্যে ১৮৩৩ সালের সনদের, শ্রতি- 

বাদে এতিহাসিক বক্তৃতার খ্যাতিসম্পন্ন রসিক ম্লিক অন্থতম-1 ৃ 
বস্তত, গভর্ণমেণ্টের সহিত শিক্ষিত মধ্যবিত সম্প্রদায়ের কোনবূপ 'মৌলিক 

বিরোধ ছিল না । তাহার! রাষ্ট শাসন কার্ষে যথার্থ অংশ গ্রহণ এবং তাহাদের 

সহিত গভণমেন্টের অধিকতর সহযোগিত1 দাবী করিয়াছিলেন মাত্র । , ১৮৩৭ 
সালে জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জমিদার সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ ১৮৪৩ সালে 

শিক্ষিত সম্প্রদায় “বেঙ্গল বৃটিশ ইগ্ডয়া সোসাইটিঃ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ১৮৫১ 

সালে ছুইটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করিয়। বুটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 

প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বুটিশ কতৃপক্ষের গুঁদার্য ও আদর্শগত প্রগতি সম্পর্কে 

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখনও, এমন কি, বঙ্ষিমচন্দ্রের যুগ অতিক্রম করিয়া. বিগত 

শতাবীর শেষভাগেও সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয় নাই। ১৮৯৭ সালে কংগ্রেস প্রেলিভেন্ট 
শক্করণ নামার ঘোষণা করেন, 4] 25. 3010)0351019 6০ 806 ৪ £880 

11860 81০7 211 070 10761171)1700088০ (১৭) ইংরেজের গণতান্ত্রিক 

আদর্শের প্রতি এই অকলঙ্ক শ্রদ্ধা! এবং বুটিশ রাজপুরুষদের সাহিত্য জীবনের 
সত্রপাতের প্রাক্কালে, গভর্ণমেণ্টকে 41100001681109 07 806 00009660201 

2 69115060118] ৮1190904505 95 8. 79০01151081 9৯017 ₹91%9 10৮ ৮৮0৪ 

96৮১৪ সম্পর্কে সচেতন হইতে অনুরোধ করেন। (১৮) ূ 

কিন্তু এই অন্গুরোধ জ্ঞাপন হইতে অনুমিত হয়, গভর্ণমেণ্টের সঙ্দিচ্ছার 
প্রতি মধ্যবিত্ব শ্রেণীর আস্থার মানা উত্তরোত্তর হ্রাম পাইতেছিল, এবং 

সাধারণভাবে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কও শিখিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । তাহার 

কারণ, বৃটিশ কতৃপক্ষ সামাজ্যিক প্রয়োজনে হৃষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণীকে সামাঙ্গ্যিক 

প্রয়োজনের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে যত্ববান হইয়াছিলেন , তাহাদের 
ভাবাদর্শ এই দীমান। অতিক্রম কৰিয়। বিস্কৃতি লাভ করুক, ইহা কতৃপক্ষের, 
কাম্য ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের গরয়োজনের সীম! অভিক্রুম 
করিতেছিল, এবং শানক ও শোধিতের 'মধ্যে শুধুসাঅ মেছুবদ্ষনের কাজে 
সন্ধ্ট না থাকিয়া তাহার! সেছু' নির্মাতার: আঙনে, প্রতিষ্িত হওয়ার. দাবী 
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আনাইরাছিল।1 তাছাড়া দির বাপিজের নূন টি 
বে 'ক্য়োজনীনুতা ছিল, কালপ্রবাহের, সঙ্গে সঙ্গে নেই. গ্য়োনীযতও 
কমিক আসিতেছিল। সরকারী চাহিদার অন্গুপাতে উচ্চ পদাভিঙগাধী শিক্ষিত 
ভারতীয়ের সংগ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। স্ৃতরাঁং, গভণমেন্ট ও শিক্ষিত 
মধ্যবিত ্ীমের পারম্পরিক সম্পর্কের ভারলাম্য কিছুট! বিচলিত হইতে 

আরস্ত কবে। ও | 

লামাজিক ক্ষেতে এই হিচলন সমভাবে দেখ। যায। একটি 'মাত্র 
ঘটনা হইতেই: তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । ১৮৪৫ সঁলে উপে্রনাথ 

সরকার নামক এক ব্যক্তি মন্ত্রীক খুষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে মহঘি*ঘেবেন্দ্ 
নাথ ঠাকুর লিখিতেছেন, "শুনিয়া আমার বড় রাগ ও দুঃখ হইল। অন্তঃ- 

পুরস্থ জ্রীলোক পথ্যন্ত খৃষ্টান করিতে লাগিল। তবে রোস্, আমি ইহার 

প্রতিবিধান করিতেছি । এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনই 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুঘার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্ররস্ধ 
তত্ববোধিনী পত্তরিকাতে প্রকাশ হুইল।” *অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্্ম হইতে 
পরিভ্রষ্ট হইয়। পরধশ্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক 

ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল 

আমর] অঙ্গৎসাহ নিত্রাতে অভিভূত থাকিব! ধশ্মযে এককালীন নষ্ট হইল, 
এধেশ যে উচ্ছিন্ন হইধার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দু নাম ষে 

চিরকালের মত লুগ্ট 'হইবার সম্ভব হইল! ক ঝ*% অতএব বদি আপনার 
ম্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক 

কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি 'কর, তবে মিশনারীদিগের সং হইতে 

বালকগণকে দুরস্থ রাখ 1৮৮**-একদিকে রাজা র্বাধাকাস্ত দেখ, 

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ; 'আমি গকলের 
নিকট গিম্া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম । **১******ইছাতেই 

ধর্গমভ| ও ব্রাহ্মদভার থে দলাধলি, এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে. অনৈক্য ছিল, 

সকল্গি ভাঙ্গিয়! গেল । সকলেই একদিক হইলেন, এবং যাক্ছাতে খৃ্নদিগের- 

বিগ্বলয়ে আর. ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খৃষ্টানের! আব খৃষ্টান করিতে 
ন! পারে, তাহার জন্ত সঙ্যক চেষ্টা হইতে লাগিল 1” (১৯) এই ঘটনার অন কিছু- 

কাল পরে, ১৮৪৯ সালে মঞ্যম্বলের বিচারালয় হইতে শ্বেত কৃষক বৈষম্য 



ফাক খা বিদ্যার ৮. , এইস 

বি খন এর 8 ক কলে বনী না 
“কালা কাহছনেক” (0780 4০৯), বিরুদ্ধে ধৈ 'আন্দোজন আরিক্ঞ করে, তাক্কীতে 
ইঙ্গ-ভারতীয় সামাজিক বাবধান ছুম্পষ্টভাবে . আত্মপ্রকাশ করে? সার 
১৮৫১ লালে বখন বুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত 'হয়, তখন একজনও. 
ইউরোপীয় সদপ্ঠ গ্রহণ কর! হয় নাই। অথচ, ইতিপূর্যে ইঞ্গ-ভারতীয় 
সমবেত চেষ্টায় জমিদার সংঘ € ১৮৩৭) ও “বেঙ্গল বৃটিশ ইত্ডিয়। সোসাইটি" 
(১৮৪৩ ) প্রতিষ্টিত হইয়াছিল । ইহ্গ- ভারতীয় সম্পর্কের ভারসাম্য যে টি 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

বন্িমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের আরম্তকাল পর্যন্ত ইহাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 

সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও দামাজিক আচরণের, ইঙ-ভাঁরতীয় সম্পর্কের, সাধারণ 

পদ্ধিচয়। আঁর বঙ্কিমচন্দ্রেরে সমকালীন সমাজ এই সাধারণ া্পকেরই 
ধারাবাহিক পরিণতি | 

পাচ 

বুটিশ বণিকতস্ত্রের ভাঙ্গা-গড়া ক্রিয়ার অন্তরালে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 

জ্রত সম্প্রসারণ ও পরিণামে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত হওয়ার চেতনা এবং পুরাতন 

সমাজ"মানসের ক্রম-তিরোভাবের মধ্য দরিয়া ভারতীয় সমাজ গতি অর্জন করে । 

একদিকে ক্ষয় ও ছুঃদহ অভাব, এবং অপর দিকে সম্বদ্ধি ও সৌভাগ্যের চিহ্ন, 

এই ছুই সমান্তরাল বৈশিষ্ট্য বুকে লইয়া সমাজ চলিতে আরম্ভ করে। পূর্বতন 
ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীদমুহের ক্ষমাহীন অবলুষ্তি এবং নৃতন 

আমলে দেশ দেশাস্তরে প্রেরিত নিঃন্গ শ্রমজীবীদের কাহিনী আমাদের মানবিক 
বোধে আঘাত করিতে পারে, কিন্তু তাহা সন্থেও একথা ভারতীয় সমাজকে 
্বীকার.করিয়া লইতেই হুইল যে, কালের উধ্বে নয়, তাহাকে কালের মধ্যেই 
প্রবাহিত হইতে হইবে । সমাজদেহে এই আকাম্মিক গভিপ্রাণতার একটি 
লক্ষণ এই যে, কোন্ ধারায়। কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া, কোন্ শ্রে়বোধের 
প্রেরশীয় ইহা প্রবাহিত হইতেছে, তাহার হিসাব নিকাশ করার অবকাশ ও 
প্রয্থোজন সেই -প্রবাহ-ক্ষণে অনুভূত হয় নং; চলা ছাড়া ভাঁছার গতান্তর 
নাই, চলাতেই তাহার প্রা, তাহার, অন্থিত্থ এই চে সিং ই ভি হে 

৮ 



ইহ. ' বঙ্গিম-যানর। 

অর্থাৎ আগে পূর্বতন ভারতীয় বমাজ-সংস্ৃতির_ রপাস্তর_ এবং. নুন 
সংস্কৃতির পত্তন হইতেছিল। (ভারতে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে, আধুনিক “জাতি 
গঠনের কাজ সুরু হইয়াছে) সমাজ-জীবনের দিকে দিকে এই প্রেরণা, নূতন 
কষট-ক্রিয়া ও: চাঞ্চল্য । (এই চাঞ্চল্য বাণিজ্য, শিক্ষাবিস্তার, পুস্তক প্রকাশ, 
ধ্মপংস্কার, মামাজিক দুনীতির বিলোপসাধন, ইত্যাদি ক্রিয়ার ভিতব, দিয়] 

ব্যাপক অভ্ভির্যক্তি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে 
বাংল! দেশে রতিমঞ্জরী, রদমঞ্জরী ইত্যাদি গ্রন্থের পাশাপাশি ধর্মবিষয়ে 
বাদাস্বাদমূলক পুি, চিকিৎসাবিদ্য1, ব্যাকরণ, অভিধান, “পাকরাজেশ্বর” (২৭) 

এমন কি, গৃষ্ঠনির্মাণ সম্পকিত পুথি (২-) প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহ) ষমাজের 

সর্বাঙ্গীণ জাগরূণেরই লক্ষণ |) আর শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেদের জগ্ঠ পাঠশালা, স্কুল ও 

কলেজের কথা ছাঁড়িয়! দির্দেও, এবং মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্ালয়ে 
“অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোধিকের 

নিমিত্ত” ৫২২) যাতায়াত করিতে থাকিলেও, স্ত্র'শিক্ষা শুধুমাজ্জ সাময়িকপজের 

বাদাঙগবাদের সামগ্রী মগ্রী ছিল না; এবং অন্তান্ ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সনাতনপন্থী ও 
দিপা শর রর আপ 

রক্ষণনীল রন রাধাকান্ত দেব মহ মহাশয়রাও ং রাও স্তীশিক্ষাব্যাপারে_ ম্ধ্পস্থা অবলঙ্বন ন করিতে 
বাধ্য বাধ্য হন। অর্থাৎ তাঁহারা “সন্ত “স্্ান্ত হিন্দু পরিবারের কন্যাদের প্রকাশ্য বিষ্ঠালয়ে 

না-পাঠাইয়া গৃহে শিক্ষক রাখিয়া তাহাদের লেখাপড়া শরিখানই বাঞ্ছনীয় মনে 
করিতেন ।” (২৩) ধর্মীয় বার্দান্গবাদের ক্ষেত্রে প্রাচীনপস্থিগণ বিক্ষুন্ধ ; কেন ন। 
তাহাদের আত্মরক্ষার শক্তি অপেক্ষ' তাহাঁদের উপর আক্রমণের জোর বেশী। 
তার উপর, নাময়িক পত্রের প্রসার, মুদ্রণালয় স্থাপন, এবং জ্ঞানাহুণীলমের জন্য 
গঠিত আলেচনী সভ1 তৎকালীন সমাজ-মানসে বিশেষ তরঙ্গ সি করিয়াছিল। 

সর্বত্রই যুগ ও সংস্কতি'বদলানোর হাওয়া, এবং তাহার বিন্ময়কর চেতল।। 

এই তরঙ্গের অভিঘাতে ব্যক্তিমনের উদ্বোধন । পূর্বে প্রাচীন সমাজ 

বিদ্াসের আলোচনায় আমর! দেখিয়।ছি, সামাজিক কাঠামোর সর্ধনিয় অঙ্গ ছিল 

পরিবার । কিন্তু বর্তমান সমাজশ্বিস্তাসে বণভেদে বুত্তিভেদ শীতির পরিবর্তে বর্ণ- 

নিরপেক্ষ সম্পষ্ট অর্থ নৈতিক শ্রেণীর বিকাশ হওয়ায় সামাজিক অঙ্গপ্রত্াঙেরও 

রগ বধলাইতে থাকে ।. পরিবারের জায়গায় এককরূপে (97২2) ব্যক্তির আবিঞ্গব 

হয়। এবং ব্যক্তির আটরণেও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে.। 
স্বর্ণ পেঞ্চায়েখ্পরিব।রের অনুশাসন হইতে খ্যকি ঘুক্তিলাড করে। ভিযোনিি 



হর 1 

-% ১৮০৯ 
কার ও রঃ ৬ 

রা | চি 

শিহাদের শা 0: 0917861 ₹65% চি? এই অন্ধ এর 

প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়, এবং ফৌলিক্-অকৌলীক প্রথা বিরর্জন যদ 
হিন্দুদের বণ-বিগঠিত বুদ্ধি গ্রহণের মধ্যে এই চেতনার বাস্তব প্রকাশ । পুর্থতন 
সামাজিক বিধিনিষেধ অবজ্ঞাত হওয়য়, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে, যে কোন ভাবে, 
যেকোন পরিধিতে প্রতিষ্ঠ1 ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে ব্যক্তির আর কোন াধা 

রহিল ন।। তাহার কর্মপরিধি এখন স্থবিস্তৃত | 

ব্যক্তিমনের এই বিস্তৃতি সহিত সমান্তরাল ভাঁষে সমাজ-মানষও 
বিস্তৃতি লাভ করে। গ্রামীণ হ্বয়ংসম্পূর্ণতাসম্মত সক্কীর্ণ, অবরুদ্ধ দৃ্টিকোণ 
দূরীভূত হইয়! ব্যাপকতর, বিস্তৃততর, দেশকালের বদ্ধনমুস্ত উদার দৃষ্টিকোণ 
আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্ঠ এই রূপান্তর সময়সাপেক্ষ, কিন্তু কিরূপ দ্রুতগতিতে 

এই ক্বপাস্তর ক্রিয়া চলিতেছিল “সমাচার দপণপের একটি মন্তব্যে তীহা 
পরিস্ফুট হইবে । “দর্পণ বলিতেছেন (জানুয়ারী, ১৮৩০) “আমর! 

এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ববাপেক্গী জানের অতিশয় বুদ্ধি 

হইয়াছে ইহার পূর্বে বারো বৎসরে বখন প্রথম সম্বাদপত্র প্রকাশ হয় তখন 
আমাদের এই দর্পপগ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিরস্কার পূর্বক আযদের লিখিতেন 
ষে ২ দেশের নাম পর্যান্তও কখন আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই, তত্তঙ্ছেশীয় অন্থাদ 
তোমরা কি নিমিত্তে পত্রে প্রকাশ কর। কিন্তু এক্ষণে আমর! অতি 'আছলাদ 

পূর্বক দেখিতেছি ষে কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় লোককর্তৃক যে কাগজ শর্ত 
হয় তাহাতে পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ প্রকাশিত হইতেছে 1, বিশেষতঃ 

কলিকাতায় প্রকাশিত এক সম্বাদপক্জের অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হইল ধে তৎপত্র সম্পাদক 

পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ প্রকাশ করিবেন**"কিঞ্চিত কালানস্তর আমাদের 

সম্বাদপত্জ মফ্স্বলনিবাপী কোন গ্রাহকের এক 'লিপি পাওয়া গেল 

তাহাতে ইহা লিখিত ছিল যে পূর্বোক্ত সন্বাদপত্রে যত দূর দেশীয় স্বাদ ব্যক্ত 
থাকে তত্বদ্দেশীয় তত দশ্বাদ দর্পণে অর্পণ না করিলে আমি দর্পণ ত্যাগ কত্ধিব 1” 
(৪) রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও, ব্যবহারিক বাজটৈতিক আচরণের 
বিরোধ বাদ দিলে সমাঁজমানসের বিস্ৃতি লক্ষণীয় । বামযোহন্ “রায়ের 
মতবাদে তাহা অভিব্যক্ত ; তিনি মনে করিতেন, পশ্চিমের বাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা 

: অর্জন করিতে পারিলেই তবে ভারতে জাতীয়তাবাদী আক্বোঙগন -জয়যুত্ত হইতে 
পায়ে । আর  একমান্ধ তখনই পৃথিবীর স্বাধীন জবাভিসমূহ একই আঁদশের 



২৪. ৃ ব্িম-মানগ 

যধ্যে আত্মীয়তার ধন দেখিতে পাইবে । (২৫) গ্রামীণ স্বয়ংসন্র্তা নয়, 
দেশগত অবব। ্রা্ঘশিক আব্মনির্ভর তা নয়, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা পার 
হইয়! আন্তর্জাতিক সহযোগিতীর কথাও তখনকার দিনের চিন্বানায়কদের যনে 

দেখা দিয়াছে । .পরবর্তীকাঁলে, পুর্িবীর বিভিন্ন দেশের বাজনৈতিক ও 

অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, সমাজ-আদর্শ, ইত্যাদি ণভীরভাবে অনুধাবন করার 
যে আগ্নহ ছ্বারকানীথ বিদ্যাভৃষণ, শিশিরকুমার ঘেষ, বস্কিমচন্্র এলং আরও 

অনেকের মধ্যে দেখা গিয়াছে, তাহাকে রামমোহন রায়ের আদর্শের বিস্তৃতি বল। 

যাইতে পারে । 

ধর্মীয় মনোভাবের ক্ষেত্রেও অন্ব্ূপ উদার বিস্তৃতি দেখ! ঘায়। রাঁম- 
মোহন রায়ের আমলে এমন্ কি ব্রাঙ্ষদের মধ্যেও যে সন্কীর্ণত ছিল (তখন 

শূদ্রের অপাক্ষাতে বেদ ও উপনিষদ পাঠ করা হইত ) (২৯ ), দেবেন্দ্রনাথ-বিছ্যা- 

সাগরের আমলে তাহাও দূরীভূত হয়; এবং সনাতন ব্রাঙ্মণমন্তান বিদ্ঞাসাগরের 

মধ্যে তাহা পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহের রূপ পগিগ্রহ কঞে। ১৮৫৬ সালে শিক্ষা পরি- 
ধদদের নিকট তিনি যে বিখ্যাত পত্র প্রেরণ করেন তাহার একস্থানে তিনি 

বলেন, “কতকগুলি কারণে সংস্কত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইিয়৷ উপায় 
নাই। সে সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিশ্রয়োজন । বেদাস্ত ও সাংখ্য 

যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদৈধ নাই ।” (সমাজ-বিদ্রোহের ক্ষেত্রে 
ব্রাহ্ম রামমোহনপস্থীদের অবদানের চেয়ে ব্রঃক্ষণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের অবদান 

কম নয়। ্ 
রাজনৈতিক আদর্শের এই ব্যাপকতা, ধর্মীয় মনোভাবের এই উন 

এবং সামাজিক কুপ্রথার ও কুসংস্কারের উপর এই আক্রমণের মূলে একটি মাত্র 

প্রেরণাই সক্রিয় ছিল । তাহা এই, যুকতিসম্মৃত ও বুদ্ধিগত,. সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 

সমাজকাঠামোর রূপায়ণ। যুক্তিবাঁদের “দিরিপ্রেক্ষিতেই সমস্ত সমন্তার "মীমাংসা 
করিতে” হুইবে। যুগযুগান্তর ধরিয়া! যাহা চলিয়া আসিতেছে, যাহা অযোঘ 

শান্ত্রবচন বলিয়। কথিত, তাহার প্রশ্নহীন শ্বীরুতি, গ্রহণ অথবা রর্জন, অথবা 

তাহার নিকট আত্মসমর্পণ আর নয়, যুক্তিবার্দের মানদগ্ডে যদ্দি তাহার বখাস্ 

সার্থকত! ও কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়, তবেই তাহা গ্রহণযোগ্য, নতুবা নয় 
এই বিচার ও অন্সন্ধান পন্ধতি নৃত্তন চিন্তানায়কদের প্রত্যেকের মধ্যেই আর 

বিস্তর বর্তমান ছিল। এই দৃষ্িমার্গের বিকাশ সমাজ-মাঁনসের বিবর্তনে এজ . 



কাপ ও বিবর্তনপ্ধারা বর 

বৈর্নবিক পদক্ষেপ) কারণ, এই দুটি হইতে যমাঁজ, সামাজিক বিস্যাস, সযাঁজের $ 
অস্তন্নিহিত বিধিব্যবস্থী ইত্যাদি নব আলোকে প্রতিভাত হয়। পুরাতনকেওঃ 
নৃতনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিম্বী মানুষ ভবিবাৎকে নৃত্তনভাবে স্থটি করিতে * 
অগসর হয় ধাহারা দে যুগে এই হৃঙ্রিশীল তরঙ্গে অবগাহন করিয়াছিলেন, 
এবং ধাহারা ইহার গতি নিরূপণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের পাণ্ডিতা, 
দক্ষতা, বিষয়নিষ্ঠ একাগ্রতা এবং ব্যাপকতা আজও আমাদের মনে বিশু 
জাগায় । 

কিন্তু এই সামাজিক পুনরুজ্জীবনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, ষা বর্তমান 
ভারতের বাঁজনৈতিক জটিলতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই উল্লেখযোগ্য । তাহা! এই, 
ভারতের নূতন সংস্কৃতির নির্সাতাগণ অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, আর 
হিনদুত্বের_ চেতনা বৃষ্বীর্ণতার্ পঙ্ষিল শোতে প্রবাহিত নাঁ করিয়া কোনও- 

ন'লকোন্ ভাবে াহাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছে। ্মাভীজ জোরবোধ ৬ 
বাস্তববোধের বিকাশের পক্ষে সেকালীন সমাজ পরিরেগ-উ্তনী ছিল না । 
বৃটাশ বিজয়ের প্রথম পাদ হইতেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ বিস্তৃতি, লাভ করিতে থাঁকে, 
এবং তাহারাই ভারতে নুতন সংস্কৃতির পত্তন করে। এই জে ঘুদলমান 
সমাজের জাগরণের অথব। কৃষ্িধর্মী ক্রিয়ার কোন পরিচয় পাওয়া বড 

এই বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও এবং নৃতন সংস্কৃতির প্রবর্তকদের সামাজিক ভিত্তি 
ফাকা হইলেও তাহাদের সর্বগ্রাসী হ্ৃটিক্রিয়ার মাধমে শুভ ভবিষ্যতের স্থটি 

হইতেছিল। এই স্য্টিচেতনা ' হইতেই তাঁহাদের আশ্চর্য প্রাথময়তাঁ। খ্মার 

ইহা একান্তই স্বাভাবিক যে, প্রথম পরিচয়ে ইহা মাভ্রাহীন। আর ইহা 
নিঃসন্দেহ, এই ভবিষ্যৎ একান্তই তাহাদের অর্থাৎ ব্ধিষুঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । 
কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনধারার একটি টৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজ-বিপ্লবের ফলে 

যখনই কোন নূতন শ্রেণী নিজন্ব সমৃদ্ধি এবং সম্ভাবনাময় ভরিষাৎ গড়িয়া তোলার 

কাজে অগ্রসর হইয়াছে, তখন সমাজের অন্ান্ত শ্রেণী, অস্ততঃ সামগিকভাবে 

হইলেও, সেই সমৃদ্ধির কিঞ্িৎ স্পর্শ লাভ করে, এবং রাস্তব স্থার্থচেতন1 যে 
রূপান্তর সাধনের প্রেরণ!য় সেই শ্রেণী-মাঁনসকে উদ্বুদ্ধ করে, সেই রূপান্তরিত 
মানসই পরিণামে সেই শ্রেণীর একক অধিকারকে ক্ষুপ্ন করিয়া জনসাধারণের 

বৃহত্তর কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিয়। দ্বেয়। যেমন ফরাসী বিপ্লব ।. ' ফরাসী 

বিশ্লবে ফ্রান্সের বর্ষিযু বণিকল্লোমী সাম্য, মমত্রী, "স্বাধীনতার জিগির তুলিয়া 



২৬ এ বঞ্ধিম-মানস,' 

সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সংগ্রামের বিজয়ে তাহাদের রসন্বাথই 
প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহাতে ফ্রান্দের কৃবি-মজুররাও সামন্ত সম্পর্কের কবল হইতে 
যুক্ত হয়, এবং সাধারণভাবে সর্বমানূুষের মানবতা স্বীকত হয়। কিন্তু বুর্জোয়া 

শ্রেণীর শাঁসন কায়েম হওয়ার অল্পকাল পরেই এই আদর্শ বজিত হয়, এবং 
পরবর্তাকালে বঞ্চিত শ্রমজীবীরা সেই সাম্যের জিগিরকেই অধলম্বন করিয়া! 
আধুনিক- লাম্যবাদী আন্দোলন গড়িয়া তোলে । আমাদের বর্তমান আলো- 
চনায়ও একথা বল! যায়। 'নাষ্ীয় আদর্শ, সামাজিক বা নাগরিক 

" অধিকার, সমাজবিন্াদের ভিত্তি, ধর্মাচরণের যৌক্তিকতা, ইত্যাদি সম্পর্কে 

তাত্বিক আলোচনা, এবং ব্যবহারিক ন্ুবিধা আদায়ের আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে 

'মধাবিত্তশ্রেণীর স্থার্থমৃদ্ধির সহায়তা করিলেও, পরোক্ষে ইহা এমন -সামাজিক 

'পরিবেশ স্ঙ্টি করে যাহার স্থষ্টিধর্মী প্রভাব গণজীবনেও অন্থভূত হয়। 
'ধর্ষায় সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার, ইত্যাদি সামাঞ্জিক 

ক্রিয়ার ব্যাপক তাৎপর্য স্মরণ করিলেই তাহ! উপলব্ধি কর! যাইবে। 
এভাবেই ভারতীয় সমাজ ভবিষ্যপ্তের পথে গদক্ষেগ করিতে আরম করে, 

এবং ভারতীয় মানসে বিশ্বমানসের . বিচিত্র এশবর্য নৃতন সম্ভাবনা লইয়া 
আন্দোলিত হইতে থাকে । পশ্চাদগমনের পথ আর উন্মুক্ত নাই, এই কালে 

সর্ববিধ সামাজিক ক্রিয়ার সুনিশ্চিত অঙ্ুলি নির্দেশ ভবিষ্যতের পানে । 

ছয় 

(এই নব জাগরণ ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাংলা কাব্য,গছ্য ও নাট্য সাহিত্যে 

উল্লেখযোগ্য ব্বপাস্তর সাধিত হ্য়।: সামাজিক আলোড়নের মধ্যে বাংলা গন্ঠ 

সাহিত্যের আবির্ভাব, এবং অতি অল্লকালের মধ্যে অত্যন্ত ভ্রুতগতিতে ইহ 
'বিকাশলাভ করে ।) ইতিপূর্বে নব জাগরণের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখষে!গ্য টৈচিত্র্য এই যে, এখানে স্থানে ও কালে গ্রমারিত অর্থাৎ 

বাস্তব জীবন-চেতদা প্রবল । এই যুগে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের, মধোও 
এই লক্ষণ স্পট অবস্ত এই বিবর্তনের ইতিহাস এত” বিচিত্র ও এবপূ্ 
যে সংক্ষেপে তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়ী। অসম্ভব $ তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের মাস 

বিবত'নে ইহার দান অনন্বীকার্ধয বলিয়া এবং বন্ধিমচন্ত্র এই পাহিত্য পরিবেশে 
গড়িয়া-ওঠ শিল্পী বলিয়াই এই বিবর্তনের লক্ষণণ্লি শুধু আলোচিত হইল. 
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পু বং কাব্যের ক্ষেত্রে গ্রথমে ঈশ্রগু ও পর্বে ষাইকেল মধুষ্ও রে ধনের মধ্য 
এই জটিল সমাজগ্রবাহ মূর্ত ও অভিব্যক্ত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ভারতচঞ্জের এঁতিছ্ছে. 
গড়িয়া-ওঠ! কবি , এবং যদিও তাহার কাব্যে সেই এঁভিহ্বের ধারাবাহিকতা 
কোনক্রমেই গজ হয় নাই, এবং যদিও “শবাচ্ছটায়, অস্থুপ্রাস ঘমকের ঘটায় 
তাহার ভাবার্৫থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়ঃ” ( বন্িমচজ্জ ) 
তথাপি কাব্যের বিষয়বস্তর পরিধি বিস্তৃত করিয়া এবং ইহাকে প্রঃতদিনের 

পরিচিত পৃথিবীর ভাঁবপ্রকাশের বাহন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা কাবাসাহিত্যে 

সম্ভবত নিজের অগোচরে, গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর সাধন করিয়াছিলেন । কারণ 
এই রূপান্তরের মধ্যে আছে স্থানে ও কালে বিধৃত জীবন চেতনা, আছে 

ব্যবহারিক জীবনের, আত্মনিরপেক্ষ পৃথিবীর স্বীরূতি। আর তাহার হানি ও 

বিদ্রপের মধ্যে আছে সেই অন্ুপ্রেরণ! যা জীবনকে, সমাজকে 
কল্যাণধর্মের আদর্শে সৃষ্টি করিতে চায়। তীহাঁর “বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া" 

“দেশের কুকুর” ধরিয়া “প্পেহ” করার অভিলাষের মধ্যে সমকালীন ইঙ্গ-ভারতীয় 

সম্পর্কের ছাপ সুষ্পষ্ট । এই সম্পর্ক যে বিচলিত হইয়াছে, এবং ভারতীয়দের 

মধ্যে যে আত্মচেতনার ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার স্বাক্ষর ইহাতে রহিয়াছে । 

অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যে বিষয়গত জীবন প্রাণ পাইয়াছে। 
পক্ষান্তরে, মাইকেলের কাব্যে আছে সমাজ-গ্রবাহের আত্মগত দ্বিকের 

প্রতিচ্ছবি । হার “ম্ঘেনার্দবধ কাব্যপকে একটি অখণ্ড মানস পরিমগুলের 

চিত্র বলিয়া গণ্য কর। যাইতে পারে । কবি-মানম সমকালীন সাংস্কৃতিক 

পরিবেশ এবং বস্তজগৎ হইতেই রদ আহরণ করিয়াছে । সেই পরিবেশে 

দেখিতে পাই, ব্যক্তি তাহার অন্তঃপুরের অপরিমিত শক্তির সন্ধান লাস 

করিঘ্বাছে, এবং সেই শক্তির গরিমায় নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকুল 

হইয়া উঠিগ্াছে। তাহার মানবতাকে সে বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 

করিতে চাহিভেছে। স্যট্টিরি এই অন্ুপ্রেরণাই মাইফেলের অমিজ্রাক্ষর 

ছন্দের উদার্ধ ও মুক্তির মধ্যে সজীব হইয়। উঠিয়াছে। বাংলা. কাব্যপ্রবাহের 
এই _.ঘবি-ুখী ম্প্রপারণ-_ঈশ্বরগুপ্ডে ইহার বিবিষ্গত এবং মাইকেরে ইহার 
্াত্মগত ্ফৃতি_চ্ল, সমাজ-মানসের ছন্দ অভিপ্রকাশ্ । 

৩ বাংল! নাট্যমাহিত্যেও বাস্তব পৃথিবাঁর এবং 'পরিবর্তনঈীল সমাঙ্জ সম্পর্কের 

চেতনা উল্লেখধোঁগ্য । উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের প্নাউক" আখ্যামিত 



৭৮ বঙ্ষিধণ্মানস : 

গদিরসাত্বক অথবা! উপদেশাত্মক কাহিনী অথবা নকৃস! ইত্যাদি হইতে .বদ্ছিম- 
চন্দ্রের সাহিত্যজীবনের গ্রারভে অর্থাৎ ১৮৬০ দালের পূর্বে রচিত ও অভিনীত 
রামবারায়ণ তর্করদ্ধের “কুলীন কুলপর্বস্ব নাটক", কাল'প্রসম্ন সিংহের 

“বিক্রমোর্ধশী, উ্বেশচন্ত্র মিত্রের "বিধবা! বিবাহ, নাটক', মধুহনের "শঙ্িষ্ঠ 

“একেই কি বলে: সভ্যতা ?* ইত্যাদিতে রূপান্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই 

গময়ের অধিকাংশ : নাটকই সমকালীন সমাজের অন্তনিহিত ঘন্ব ও সামাজিক. 
সংস্কার আন্দোলনের রসে সিঞিত। স্বভাবতই ব্যক্তির একক জীবনেষ 

সংকট অপেক্ষা ( তখনও ব্যক্তিজীবনের নংকট বিশেষ আত্মগ্রকাশ করে নাই ) 

সমাজ-জীবনের সংকটই এই সধ নাটকে রূপায্িত হইয়াছে । এই সংকটের 
রূপ এবং অন্তনিহিত সত্ব| যাহাই হউক ন! কেন, সমস্তাটা নিতান্তই বাশুৰ 
এবং প্রত্যক্ষ । সামাজিক প্রাণী হিসাবে তাহা এড়াইবার কোন উপায় নাই। 

হুতরাং, প্রকৃত নাট্যরস এই সব নাটকে যতই অন্থপস্থিত থাকুক না কেন, 
ইহাদের রচয়িতাগণ যে স্থানে বিধুত, এবং কালের ধারায় সঞ্চরণশীল, তাহাদের 

বিষব্ত নূর্বাচনের মধ্যেই তাহার পরিচয় রহিয়াছে । 
গঞ্ সাহিত্যের আবির্ভীব ও বিবর্তনের মধেযও এই . একই লক্ষণের 

অভিব্যক্তি । শ্রীরামপুরের মিশনারীদের গ্প্রচেষ্টা হইতে আরম্ভ কিয়! 

প্যারীাদ মিত্রের “'আলালের ঘরের ছুলাল' পর্যস্ত মানবিকতা বোধের বিস্তৃতি 

এবং বাস্তব পৃথিবীর চেতনা ক্রম-পরিণতি ল!ভ করে। প্রথম যুগের 

তালহীঘ, স্ুরহান, সংস্কৃতান্থগামী গদ্যে গতি ছিল না; যেন তাহা স্থানে কালে 

বিস্তৃত নয় কালের উধ্বে” (তাহ যেন অল্প লোকের উপভোগের সামগ্রী, বহর 

মধ্যে সেই রস ভাগাভাগি করা চলে না) কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন সায়য়িকপত্ের 
আবির্তীবের ফলে এবং সাধারণভাবে সামাজিক গতিশীলতার প্রভাবে এবং 

আরও পরে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিস্যাসাগরের সংস্কারের ফলে ব্যক্তির 

আত্মবোধ আত্মকেন্দ্রিকত| বর্জন কৰিয়া বাহিরে প্রসারিত হইতেছিল, তাহার 
প্রীতিবোধ নিজেকে অতিক্রম করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল। 
ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়ার চরম অভিব্যক্তি প্যারীচাদ মিত্রের 
“আলালের ঘরের দুলাল-এ। (বিষযবস্তর ওদার্ধ এবং ভাবের সর্বগামিতার, 

বিচারে চলতি গগ্ভরীতির বিরুদ্ধে প্যারীটা মিজের বিদ্রোহ বিশ্বয়কর ৭. 
ব্যক্তি বাহির বিশ্বে নিজেকে ছড়াইম। দিয়াছে, অথব। দিতে চাহিতেছে ; জতরীহ 
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ভাষাগত ও ভাবগত কোন ফৌলীন্ত অথবা! কার্পণ্য ভাঙার নাই। তি 

সহজেই এবং বিশেষ আনন্দের সহিত আর সকলের সাহচর্ধে মে স্তরের রস 
উপভোগ করিতে পারে, তাহার নিজদ্ব মনোজগতের সংবাদ বিতরণ করিতে 

পারে। নিজেকে গ্রদারিত করিতে যাইয়া! সে বাহিরকেও নিজের অন্তরে 

গ্রহণ করিয়াছে, বাহিরের সঙ্গে তাহার অটুট মম্পর্ক আবিফার করিয়াছে। 

অর্থাং, ব্যকি-মানমে প্রতিদিনের পথ-চলা পরিমগুল উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিয়াছে। 

কিন্তু ইহা হইল গঘ্যে সমাজ-প্রবাহের বিষয়গত চেতনার ধিক; 
কাঁব্য-মাহিত্যের ইতিহাসে যেমন মধুস্ছদনে সমান আবর্তের অপর দিক 
অর্থাং আত্মগত দিক-ব্যক্তির স্গ্রকাশের ও ক্্িধর্মী অন্গুরাগের দিক 

মুক্তির আনন্দে নৃত্য করিয়া! উঠিয়াছিল, গপ্ভ সাহিত্যে বন্িমচন্দ্রের আবির্ভাবের 
পূর্বে এই দিকটার পরিচয় এক রকম অস্থুপস্থিত বলিলেই চল্লে। 

গছাসাহিতে!র এই অনশ্পূ্ণ চিত্রকে পৃর্ণতা দানের জন্যই বৃহ্কিমচন্ত্রের আবির্ভ|বের 
প্রয়োজন ছিল। 

(শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে ধখন এই বিষয়--চেতনা, স্থান-কাল চেতন! বিকাশ 
লাভ করিতেছিল, যখন আত্মগ্রকাশের চাঞ্চল্য সমাজের সর্বাজ্নে অনুভূত 
হইতেছিল, এবং যে মুহূর্তে সামাজিক ভারসাম্য রীতিমত ক্ষু্ হইতে চ্িয়াছে 
সেই যুগসন্ধিক্ষণে বস্ছিমচন্ত্রের কর্ম ও সাহিত্য জীবনের হত্রপাত |" 



অষ্টা ও স্ছুষ্টি 2 প্রথম পর্ব 

পূর্ব অধ্যায়ে বণিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বন্ধিমচন্ত্রে 
জন্ম। এই পরিবেশের সহিত তাহার জীবনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ | বন্ধিমচন্জ্রের 

পিতা যাদবচন্দ্র সরকারী চাকুরে ছিলেন; স্বল্প বেতনের চাকুরী হইতে 

পরবর্তীকালে তিনি ডেপুটি কলেক্টরের পদে উন্নীত হন। যাদবচন্্র ছাড়া 
পরিবারের অন্যান্তরাও দায়িত্বশীল সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং 

নিজের পরিবারের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গ-বজ সংস্কৃতির নবরূপায়ণের প্রভাব 

অনুভব করিয়াছিলেন । তাহা ছাড়! ছোট বেলায়ই ছুই একটি ইংরেজ 

পরিবারের সহিত মেল|মেশ! করার স্থযোগ তাহার ঘটিয়াছিল; মেদিনীপুর 

অবস্থানকালে ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক টাড, সাহেব এবং তাহার পত্বী 
বস্কিমচন্্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন । স্থানীয় জেল ম্যাজিষ্টেটে 'মলেট 

সাহেবের গৃহেও বঙ্কিমচন্ের যাতায়াত ছিল। তাহাদেরই স্থপারিশে বস্কিমচন্ত্রের 
ইংরেজি পাঠের স্ত্রপাত। এই প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ হইতে শিশু বঙ্কিমের মনে 
ইংরেজ-চেতন। এবং ইংরেজের অনুকরণ গ্রেরণ| দেখ! দেওয়া অস্বাভাবিক 

নয়! আর ইংরেজরাই যে এদেশের ভবিষ্যৎ, একথা সে যুগের আকাশে 
বাতাসে ছড়ানো ছিল। 

স্থতরাং, ইংবেজের অধীনে চাকুরী করিয়াও ধাহার! সত্ব শ্বধর্ম রক্ষা করিয়া 

চলিবার চেষ্টা করিতেন, যাদবচন্দ্রকে তাহাদেরই একজন বলিয়া কল্পনা করা 

কঠিন নয়; এবং বস্কিমচন্দ্রের পরিবারও সেই সব পরিবারের অন্ততম থাহার! 

ঘরকারী অনুগ্রহের ছায়ায় থাকিয়া শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রগতির চর্চায় অগ্রসর 

ইয়। এই সব পরিবারে আদর্শগত সংঘাতের ধাক্কাটাও লাগে বেশী। বস্থিম- 

চন্দ্র এমন একটি পরিবারের কৃতী সন্তান) আর সেজন্ক এই সংঘাতের বমটাও 
তিনি নিঃশেষে আহরণ করিয়াছেন । 

পূর্ব আলোচনায় ইহা প্রতিভাত হইয়াছে যে, রিত্ুদীল অভিজাত ব্রা 
ও শিক্ষিত য্ধ্যবিভ সম্প্রদায় নিজেদের বৃটিশ ভারতীয়, শাসন কাঠামোর 
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অপনিহীর্য অঙ্গ হিসাবে ভাঁবিতে শিখিয়াছিলেন । সতরাং ইরেজ রাজপুরুষ 

অন্ত সামাজিক আচরণ আয়ত্ব করার প্রবণতা তাষের মধ্যে ছিল ; আর 

সেই আত্মীয়তাঁবোধের চেতনা হইতেই ইংরেজি ভাবা ও সাহিত্যকে একাস্ত 
আপনার করিয়া লওয়ার আগ্রহ উদ্তম দেখ! দেয়। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টায় 
হারা অসাধান্ত সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজি পাহিত্য ছিল 

তাঁহাদের মানস-জীবনের একমান্ত আশ্রয়স্থল, আর ইংরেজি ভাষাকেই তাহারা 

মাতৃভাষা বলিগ্ল! জ্ঞান করিতেন। ইংরেজির প্রতি অপরিসীম অন্থরাগ এধং 

বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যের গ্রতি বিরাগের একটি প্রধান কারণ এখানে আবিষ্কার 

করা ধায় (অবস্ত বাংলা সাহিত্যের প্রতি অন্নদার মনোভাবের অন্থান্ত কারণও 
ছিল )। 

প্রথম বয়সের বহ্গিমচন্ত্র এই সাধারণ আদর্শের ব্যতিক্রম ছিলেন না । তৎকালীন 

শিক্ষিত সমাজের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা তাহার নিজের উক্ভিতেই 
অভিব্যক্ত রহিয়াছে । ১৮৭০ সালে বেঙ্গল সোশ্ঠাল সায়েক্দ এসোসিয়েশনে 

তাহার *“& [১010019119900105 00 13608%1*-শীর্ক বক়্ৃতায় তিনি 

বলিতেছেন, “আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক 
রচনা করিতেও অভিলাধী নহেন 1:.*ণযে তীব্রবুদ্ধি, তেজন্বী বাঙ্গালী 

যুবক ঠিক ইংরেজের যতন ইংরেজী ভাষায় কথ! কহিতে ও লিখিতে পারে; 

সে মনে করে বাঙ্গাল! ভাবায় পুত্ভক রচনা করা হীনবৃ্ভি মাত্র*৮ € সাহিত্য, 

টজষ্ঠ, ১৩২০; পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্থবাদ )। এই উক্তি হইতে 

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মনোভাব অনুমান করা সহজ । সুতরাং ছাজ্জাবস্থায় 

“সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ এবং ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত ণললিতা ৷ 

পুরাকালিক গল্প । তথ! মানস”-কাব্যগ্রস্থ ও ইহার ভূমিকায় প্রকাশিত তাহার 
বাংল? গঞ্ভরচনার মধ্যে শক্তির পরিচয় থাকিলেও এই রচনার জন্য আত্মঙ্গাঘ। 
লাভের কোনও কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ছিল না। এই সময়ে বাংল! সাহিত্যে 

সম্পর্কে তাহার বিশেষ কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় ন্ট” বরং 
তৎকালীন বাংলা সাহিত্য বিশেষ করিয়া বাংলা গঞ্ঠ কিভাবে অভিনব ঘাত- 

সংঘাতে রূপান্তরিত হইয়! চলিয়াছিল, তাহার বিচিত্র প্রভাব বস্কিমচন্ 

অঙ্গভব ন। করিয়া! উপেক্ষাই করিয়াছেন । (২৭) আর ১৮৮৫ সালে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের 
'জীরনচরিত ও কবিস্ববিষয়্ক প্রবদ্ধ'-এ প্নিত্য নৈমিত্বিকের ব্যাপার, 



৩২. * : বক্িমণ্মানস, 

'ঝাঁজকীয় ঘটন?, সামাঞ্জিক ঘটন!, এ সকল থে রদমররী রচনার ব্ষিয় হইতে পাবে, 
ইহা প্রভারুরই প্রথম দেখায়” একথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিলেও নিজের 
সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পাদে প্রভাকর-্রুদশিত পথ অন্নরণ করার অভিপ্রায় 
বন্ছিমচন্রের 'ছিল নাঁ। কারণ, বাংল সাহিত্যের স্থায়িত সম্পর্কে সে যৃগ্র 
শিক্ষিত সশপর্ধায় নিরতিশয় সন্দিহান ছিলেন; আর অর্ধ শিক্ষিত লেখকর়াই 
বাংল! সাহিক্ঠযের চর্চা করেন ও বাংলা লেখেন, এইকপ একটা মনোভাবও 

তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত বস্কিমচন্ট্রের মত শিক্ষিত পণ্ডিতের 

পক্ষে বাংলার চর্চ/ তখন “হীনবৃত্তি-মাত্র” ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্ছানাথ 
ঠাকুর, বিষ্ঞাসাগর প্রভৃতির মধ্যে ইতিমধ্যেই যে আত্মচেতনা বিকাশলাভ 

কবিয়াছিল, বঙ্থিমচন্দ্রের মানসঙ্গীবনের অপরিপন্কতার জন্যই হউক, অথবা 
অগ্ক কোন কারণেই হউক, তাহার সে চেতন] তখন পর্যন্তও বিকশিত হয় নাই। 

তাই ১৮৬* সালে খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিট্েটি কার্ষের অবসরে তাহাকে 
ইংরেজিতে [107017077১5 ভা? উপন্ভাস রচনায় ব্যাপূত থাকিতে দেখা যায় । 

১৮৬* সাল পর্বস্ত্র এই রচন! চলে, এবং ১৮৬৪-সাঁলে কিশোরীাদ মিত্র সম্পাদিত 

“ইঞ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রে ইহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাঙ্গিত হয়। কিন্তু ১৮৬৪ 
সালের পূর্বেই বস্ধিম-মানসে এক. আকম্মিক... রূপান্তর..সাধিত হয়,--অবজ্ঞাত 
অশিক্ষিতের বাহন বাংলা শিক্ষিতের বাহন ইংরেজির আসন অধিকার করিয়া 
বসে। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, বাংলার স্থায়িত্ব ও ব্যবহার্সিক কার্যকারিত! 
সম্পর্কে সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বন্ধিমচন্্র স্বয়ং সন্দি্ধচিত্ত ছিলেন; 
বাংলার চর্চ! তাহার নিকট ছিল অপমানকর। এই রূপান্তরের ফলে সেই 
বাংলাই ছিরস্থাক়িত্বের .ও সত্যের দাবী লইয়া বহ্কিম-মাঁনসে আবিভূতি হয়। 

বন্কিমের মনে ইংরেজি-বাংলার যে বিরোধ ছিল, চিরদিনের জন্য সেই বিজোধেক়্ 
মীমাংসা হই! বায়। তিনি বাংলাকেই তাহার সাহিত্যিক জীবনের কথ! 
বলার বাহন নির্বাচন করেন । এই মীমাংসার ফলে বক্ছিমচন্দ্র সম্ভবত অত্যন্ত 
উৎদাহিত ও আন্দোলিত হইয়াছিলেন। তাই অতি ক্রুত তিনি. 78700172702 
ম19-এর বাংলা অন্থবাদ আরস্ত করেন? অরস্ত অসমাপ্ত অবস্থায়ই ভিনি 

অন্যরা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু মানসিক আন্দোলন স্ডিমিত হয় নাই, ভিনি 
নৃতন ক্ষ্টি প্রেরণায় উদ্বন্ধ হইয়া ওঠেন; এই আন্দেলিনের . ফসল 

“ুর্দেশনন্দিনী” । 
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কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া, কাহার প্রভাবে অথবা কাহার অচেতন ইঙ্গিতে 
এই বিশ্য় কর যুগীস্তকারী ব্বপান্তর, সাধিত হয়, তাহা আজ বিনির্ঘঃ করা. কঠিন. 
ছাত্র-জীবনে দীনবন্ধু মিত্রের “মানব চরিত্র” শীর্ষক একটি কবিতা! বস্ছিমচঙ্ছকে 

»বিশেষ যুদ্ধ ও শ্রাভাবিত করিয়াছিল বলিয়! বক্ষিমচন্র উল্লেখ করিয়াছেন ; ১৮৫৮ 
সালে যশোহরে স্াহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সাহচর্ধ গ্রতিঠিত হয় । ২০৬ 
সালে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' প্রকাশিত হয়। তাহার প্রভাব বন্কিমের মনস- 
রূপায়ণে কতখানি সাহায্য করিস্সাছিল, তাহা! আজ কগ্পনার বস্তু । ১৮৫৮ লালে 
প্রকাশিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পল্সিনী উপাখ্যানের* স্বাধীনতা হীনতায়' কে. 
বাচিতে চায় হে; কে ঝাচিতে চায় ?' গোপনে বস্কিমকে বাংলা সচেতন করিতে ছিল 

কিনা, তাহাই বা আজকে বলিবে? ১৮৫৯ সালে “নীল হাঙ্গাম! তাঁহাকে 
বিচলিত করিয়াছিল কিন তাহা অজ্ঞাত । কুমার ও কালীগঙ্গার তীবে যশো হর, 

নদীয়া ও পাবনা জেলার সহম্র সহশ্র উৎপীড়িত নীল-চাধীর করুণ আত নাদ 'প্রভুঃ 

আমাদের দ্বারা যেন আর নীল চাষ করান না হয়” (১৮৬০ সালে সরকারী নীল 

কমিশনের নিকট তৎকালীন লেঃ গভর্ণর স্তার জন পিটার গ্র্যাণ্টের সাক্ষ্য ) 
তাহার সংবেদনায় আঘাত দিয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়। বলিবার উপায় 

নাই। ১৮৬১ সালে পাদ্রী লংএর কারাদণ্ড এবং মরেলগঞ্জের নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচার দমনে স্বয়ং বহ্থিমের সক্রিয় অংশ গ্রহণ (২৮) তাহাকে বিচলিত ও ভবিষ্যং 

সংগ্রামের সিদ্ধান্তে উদ্দীপিত করিয়।! তুলিয়াছিল কিনা, তাহা! অনুমান সাপেক্ষ । 

মাইকেল মধুহুদন দত্তের 'মেঘনাদ* তাহাকে বাংল ভাষার অপরিমেয় সম্ভারনার 
কথা স্মরণ করাহিগ্ দিয়াছিল কিনা, তাহাও অপরবিজ্ঞাত। তাহ ছাড়া, রাজ- 

নারায়ণ বন্থর জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যদের ৪০০৭ 7181৮), না বলিয়া 
“কথরঙ্গনী” বলার (২৯) সংবাদ তাহার নিকট পৌছাইয়াছিল কিনা তাহাও 
অনিশ্চিত । কিন্তু এই সব দৃষ্টাস্তে নমাঁজ-মা!নসের দিক পরিরত'নের আভাস 

রহিয়াছে, এবং প্যারীটাদদ মিত্র দীনবন্ধু-মাইকেলের সার্থক প্রচেষ্টার মধ্যে হুম্পষ্ট 
্াক্ষর রহিযাছ্ে যে, বাংলা ভাষার অনাদৃত জমিতে আবাদ করিলেও ফসল ফলে । 

হুত্রাং, আবু ক্ষতির .সাবনা ,নাই, বন্ধিম-মান্ষে .এনি...একট! চেতনার 

| ইতিপূর্বে অর্থাৎ বনষিমচন্দ্ে সাহিত্যজীবন আ: রস্েপূর্বেই বাংল গগ্ঘ*. 
নাহিতের সা অসথকুল গটভূমি রচিত হুইয়াছিল.। বিদ্যাসাগর ও তাক্ষয- 



৩৪. ৃ বঙ্কিম-মানদ 

কুমার দত্ত গতিহ্বীন, যতিহীন, অসংগঠিত শবসমন্বয়ের প্রাচীর অভ্িজ্ঞম করিয়া 
লিখিত বাংল! গুঁন্যে গতি ও ভাব-মাধুর্ধ সঞ্চার করিয়াছিলেন । আর প্যারীষ্াদ 
মিত্রও ভীহার বিত্রোহের ভিতর দিয়া লিখিত ভাষাকে দর্বজনগ্রাহহী ও হ্বাভাবিক 
করার চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্ত তাহার বিদ্রোহ বিদ্রোহ মাত্র, বিপ্লব নয় )' ইহা 
অসম্পূরণ। কারণ, তাহার গছ্যরীতি বাস্তব জীবনের 'অন্থগামী হইলেও ইহাতে 
ভাষাগত বিশ্ুদ্ধাতা1 ও গভীরতা! সর্বদ1 রক্ষিত হয় নাই; সংস্কতের প্রতিক্রিয়ান্বরূপ 
তিনি ঠিক বিপরীত প্রান্তে আসিয়া ফ্াড়ান। সংস্কৃতান্থগামী ভাষা আত্মগ্গত ও 
বিষয়গত উভয়বিধ বৈশিষ্ট্য হাঁরাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহার স্থুর ছিল এমন এক 

স্তরে বাধা যাহার ঝংবার নৃতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোজগতে সাড়া জাগাইত না । 

ইহাতে আড়ম্বর ছিল, কিন্তু গ্রীণ ছিল নী। ইহার জগৎ ছিল প্রতিদিনের 
পরিচিত জগৎ হইতে দ্বতন্ত্র। সেই কালে, সেই ক্ষণে, যে মানুষ আপনার মধ্যে 
নৃতন জীবনের স্বাদ অনুভব করিতেছিল, এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ব্ধপায়িত করিয়া 
যে মানুষ নিজেকে স্থট্টি করিয়া! চলিয়াছিল, সংস্কৃতান্গগামী ভাষা তাহার ভাষা ছিল 

না। এমন কি, বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দতের সংস্কারের পরেও ইছা! জীবস্ত 
* মানুষের ধরা-ছোয়ার উধ্বেই থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে, প্যারীটাদ মিত্রের আলালী 

ভাষ। অতিরিক্ত খাদে নামিয়া যায় যাহা! উপস্থিত প্রয়োজনের পক্ষে অনুকূল ছিল 

না। নুতরাং, বিদ্যানাগর-অক্ষয় দত্তের সংস্কার ও প্যাবীষ্ঠাদ মিত্রের বিপ্রোহ, 

কোন রীতিতেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোজীবনের স্থুর বংকৃত হইয়া ওঠে নাই । 
এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল এই উভগ্বিধ ভঙ্গীর এক অপূর্ব সমন্থয়ের ; কারণ, 
এই সমম্বয়কেই নির্দিষ্ট স্তরে বাঁধিয়া ভাষার সহিত «নব-যৌধনপ্রাপ্ত ভাবের 
পরিণয় সাধন” (৩৯) সম্ভবপর ছিল। অর্থাৎ ভাষাকে জীবন্ত মাহ্ছুষের 
অভিব্যক্তিতে পরিণত করার প্রয়োজন ছিল । ৬ 

ইংরেজিতে উপন্যাস রচনার আশ! পরিত্যাগ করিয়া! বক্কিমচন্জ অদ্ভূত দৃরদু্টির 
সাহায্যে ইহ। উপলব্ধি করিয়াছিলেন । ১৮৯২ সালে “বাঙ্গল! সাহিত্য ৬প্যারী- 

টাদ্ মিত্রের স্থান” প্রবন্ধে তিনি সে সময়কার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া! বল্লেন, 

“বাকল! ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদস্বরীর অন্বাদ, আর এক লীয়ায় . 
প্যারীচাদ মিত্রের “আলালের ঘরের দুলাল” । ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত 

নয়। কিন্ত “লালের ঘরের ছুলালের” পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে 
পারিল বে, এই উত্স: জাতীয় ভাবার উপযুক্ত সমাবেশ ছারা এবং বিধয়তেদে 
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একেবরুপ্রবলত। ৪ অপরের অল্পত। ছারা, আদর্শ গন্যে উপস্থিত, হওয়া যাকে ১:৮৮ 

বছ্িমচজ্জ দেই আদর্শ বাংল! বটি হষ্টি ফরেন। - হার 78837001885 ঘর: 

অসম্পূর্ণ অন্থবাদের কথ। ছাড়িয়া! দিলে, প্রথম প্রচেষ্টা দুর্েশিনন্দিনী'তেই 
বঙ্কিমচন্দ্র নির্দিষ্ট সমাধানে উপনীত হন । এখানে ভাব ও বিষয়ভেছে তাহার 

ভাষার রকমফের দেখিতে পাওয়া যায় । যেখানে কুউচ্চ ভাব এবং রঙ্ঘন' 

বীরত্বের বর্ণনা রহিয়াছে, সেখানে তাহার শব্চয়ন ও ভঙ্গী এমন হইয়াছে যে, 

সহজেই একটা অনায়ান আভিজাত্য ধর! পড়ে ; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাহার, শখ 
নির্বাচন সংস্কৃতান্গামী হইয়। থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র এমন ছন্দস্রোত হ্টি কষিতে 

পারিয়াছেন যে কোনভাবেই ভাষার গতি হ্ষুপ্ন হয় নাই। আবার, যেখানে লু 
বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে মেখানেও তাহার শব্ধ নির্বাচন ইহার অস্থকৃল 
হইয়াছে, এবং ভাষাও অনুরূপ চটুল গতি লাভ করিয়াছে। আর উভয়ের সংষিশ্রণ, 

বার তিনি সহজ স্বাভাবিক গতি ও অভিব্যক্তি হুষ্টি করিয়াছেন। 

কিন্তু শুধুমাত্র ভঙ্গীর দিক হইতেই নহে, বিষয়বন্তর এবং সত্তার দিক 
হইতেও দছুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শিল্পন্ঙ্টি ও কাহিনী 
রচনার প্রচলিত আদর্শ, রীতিনীতি ও নিয়মকানগন উপেক্ষা করিয়া বস্ছিমচন্্র 
অকম্মাৎ আত্মপ্রকাশ করেন, এবং শুধু নিজেকে নয় শিক্ষিত বিগ্যাগর্বা মধ্যবিত্ত: 
সম্প্রদায়কেও অপরিচয়ের অন্ধকার হইতে আবিফার করেন। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত 

সমাজও “ছুর্গেশনদ্দিনী'তে স্বীয় মানসের বূপান্গণ লাভ করিয়া বিন্মিত হয়। 

বস্কিমচন্দ্রের এই আবির্ভাব নিছক আঁবি9ভাব নয়, তিরোভাবও | ইংরেজি 
রচনায় সিদ্ধহন্ত, কর্মকুশল, সরকারী কার্ধে পারদশী যে যুবকটি নিজেকে রাস্্ীয় 
শাদনযন্ত্রের অঙ্ক কল্পন। করিয়া ভবিস্ততের ন্থখন্বপ্ন রচনায় মসগুল ছিল, “দুর্গেশ- 

নন্দিনী'তে মে অচেতন লমাধি লাভ করে, এবং নবজীবনের গৌরবে ঘখহার 
আবির্ভাব, তিনি আর যাহাই হোন, 731790152029 ছা: রচয়িতা ব্ষিমচন্দ্ 

নন। “ছুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশিত হওয়ার ফলে নূতন ভাব-জগতের ক্ষৃষ্ট 

হইয়াছে, এবং এই ভাঁব-জগতের সহিত জগতের সম্পর্কও স্থাপিত হ্ইয়াছে। 

নৃতন পরিষেশে নূতন সম্পর্কের জন্ম, এবং বঙ্কিমন্দ্রের মানস-সতারও লব” 

রূপায়ণ । ইহার পর হইতে ডেপুটি জীবনের ধরাবীধা গতানুগতিক তালে তাহার 

জীন আন প্রবাহিত হইবে না; শিল্পী তাহার হ্ষ্টির মাধ্যমে আপনাকে ! 
বিলাই! দিয়াছেন, পাঠক সমাজের অনু-পরমান্ছতে সঞ্চার করিয়াছেন এক অভিন 
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এস-শরঙ্গ আকসন্দে দঙ্গে নিজেকেও সেই পমাজের সহিত নূতন সম্পর্কে আবদ্ধ 
ক্ধিগাছেন। -কুতেরাং সমাজ তাহার সৃষ্টির স্পর্শে আন্দোলিত হইয়াছে, শিল্পীক্ষেও 
তেমনি এই সম্পর্কের আঘাতে সঞ্চালিত হইতে হইবে, এবং নূতন ধারায় বীক লইতে 
হইবে. 1 শিল্পে ক্ষেত্রে নুতন কলাকৌশল, ও কথা বলার ভর্গী শ্বীকত হুইল, 
“ছুগেশনন্দিনী* প্রকাশের পূর্বে বাহাদের কোন স্বীকৃতি ছিল নাঁ। শিল্পীর 
কল্পনার স্বাধীনতাও এবার ব্বীরুৃত হইল। আর সমাজ-জীবনের, বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষ। ও ভাবের মধ্যে এমন একটি সংবেদনশীলতা 

অথবা 077961821 ০9778, এবং কাহিনীর মধ্যে এমন একটি সংকেত বা 

[9689300-এন.পহিত পরিচিত হয় যাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং ইতিপূৰে হাহার 

কোনরূপ স্বাকর় ছিল না। ইহাতে যে সত্য বিচিত্র ও অভিব;ক্ত হয়, ত্বাহা! 

শুধুমাত্র বঙ্ধিমর্চক্দরের সত্য নয়, অথবা বিশেষ কোন ব্যক্তির সত্যও নয়, 

ইহা এমন একটি সংমিশ্রণ যাহা অংশত. ও বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যক্তি বিশেষের 

হইলেও ব্যাথক অর্থে ইহা! সকলের | অর্থাঙ্, উনবিংশ শতকের বধংনা 

সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম জীবনের জুটিল ও. ব্যাপুক সত্য, সাহিত্যের 
অভিব্যক্তি লাভ... করে; এবং আত্মোপলন্ধির সংগ্রামে নিয়োজিত মান্য 
অকশ্মাৎ নিজেকে ইহাতে প্রতিফলিত ও সংঙ্ষিষ্ট দেখিতে পায়। সুতরাং 

তাহার জীবনের গতান্ছগতিক সম্পর্কেরও ন্দপান্তর ঘটে । 'ছুর্গেশনন্দিনী' 

প্রকাশের পূর্বে দে যাহা ছিঙ্ল, প্রকাশের পরে সে আর তাহা নয়ঃ তাহার 

জীবনের সত ও সম্পর্ক পরিবতিত হইয়া গিয়াছে, সে নতুন, দে অভিনর। 
দুর্গেশনন্দিনীর' প্রকৃতি ও সত্তা বিশ্লেষণ করিলে ইহা! আরও-স্পষ্ট হইরে। 

বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে “ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্তান” বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে ইহ! ইতিবৃত নয়, খাটি উপন্তাসও নয়-_ইহা রোমান্স।- (উপন্থাসের 
উপর্জাব্য এমন কিছু যাহা আমাদের অন্তরের বাইরে, মনোজীবন হইতে 

স্বতগ্ত্র। ইহ! কাব্যের বিপরীত ধর্মী । কাব্যের উদ্দ কবিম্ানসের একক 
কেন্দ্র, কবি বাহির বিশ্বকে আপনার অন্তরে আকর্ষণ ক্ষরেন। কিন্ত 'উপ- 

গ্তাসের উৎস উউপন্তানিকের একক মানস-কেন্দ্র নম তিনি বাহির বিশে 
' নিজেকে বিস্তৃত করিয়া বহু উৎ্দ হইতে রূপ ওবং সংগ্রহ করেন: ।' ভাই 

উপন্তানের বিশাল পটভূমিতে আমা! অসম্পূর্ণ বিচ্ছিক্নভাবে বিচর করিতে 
পারি, এবং আমীদের বাইরের পৃথিবীর পধালোচনা করিতে পায়ে | হতরহি 



না ওপার প্রথম গর্ব | | :৩% 

উপন্তাসের, স্বাভাবিক প্রতি এই যে, ইহাকে বাব জীবন হইতে টিপকুু৫ 
আঁহরণ করিয়া! পরিবেশের বিক্দ্ধে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রামের; কাহিনী 

প্রন্িফলিত করিতে হয়। কিন্তু উপপ্তাস যে অর্থে বাস্তব, .রোমান্দ পে অর্থে 
বাস্তব নয়; ইহাতে কাব্যের গুণ হুরক্ষিত। জীবনের গদ্য এরং কাব্য উভয় 
সুরের অপরূপ সংগিশ্রণে ও সমন্বয়ে ইহার হৃষ্টি। ফলে, রোমান্দে' আমরা 

যেমন বাহিরের পৃথিবীর সহিত পরিচিত হই, তেমনি আবার, আমাদের মনের 
অন্দর মহলেরও সংবাদ পাই; কাব্যের মত, আংশিকভাবে, ইহ! বাহির 'বিশ্বকে 
আপনার মধ্যে আকর্ষণ করে। এই গুণের ফলেই ইহা উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র] 

উপন্ভাস ব্যক্তিকে তাহার বর্তমান জগতে, বাস্তব সংগ্রামের পরিসরে প্রতিষ্ঠিত 

কণ্ে, রোমান্স ব্যক্তিকে তাহার বর্তমান সম্পর্কের মধ্যে গ্রকাশিত কদে নাঃ 

গ্রতিষ্ঠিত করে তাহার অতীত গৌরবের মধ্যে । সুতরাং রোমান্স ঠিক বাস্তব 
বিরোধী বা অবান্তবও নয়। ইহা বাস্তবকে সেই রংএ ও লৌন্দর্ষে পরিমপ্ডিত 

করিতে চায় শুষ্ক বাস্তরে যাহার স্বাক্ষর নাই (শু | 
রোমান্সের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য । ইহাতে কারোর 

গুগ বর্তমান বলিয়াই উহাতে একটি পুর্ণাঙ্গ মানস-চিত্র অভিব্যক্তি লাভ করে। 
প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্কে শিল্পীর যে মনোভাব সেই মনোভাবই এখানে চিত্র 
গ্রহণ করে। কোন শিল্পই বাস্তবের দৈন্তকে স্বীকার করিতে পায়েন না । 

তাই বান্তবকে সংস্কার করা ব| বূপান্তর করার চেতনা একটা বিশেষ রূপ 

লইষা! শিল্পীর মনে সংগঠিত হইতে থাকে ং বাস্তবে এই বিশেষ রূপ পরিবতিত 
হউক, শিল্পী-মনের এই আকুতি অতীতের পরিমণ্ডলে আদর্শ পাত্র-পাত্ী ও 

* পরিবেশ স্থষ্টি করিয়া প্রকাশিত হয় । শিল্পী তাহার আকুতিকে প্রকাশ করিয়া 

অর্থাৎ কল্পনায় সাহায্যে আদর্শ বাস্তব কৃষ্টি করিয়া যেন সেই বাস্তধের প্রতিষ্ঠার 
পথ সহজ করিয়া তুলিতেছেন । 

+ছুগেশিনঙ্গিনী' রোমান্স; অর্থাং ইহাতে কাব্য এবং কাহিনী উভয়ের স্থুর 
/অন্থরণিত হইয়া উঠিয়াছে ; এবং শেষাশেধি ইহাতে বাশুবকে কল্পনার উরধর্ 

ও আমর্শ অস্ুঘায়ী বপাস্তরিত করার অচেতন আকতিও বত'মান | জার্থক 

ভাব, ভাষা! ও'মানস পরিমণ্ডল স্থষ্টি করিয়া বঙ্ছিমচন্দ্র নৃতন তিস্, গড়িয়া 
তোলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন খতিহেরও যমাধি হয় গস্থ সাহিত্যে ' 
প্রবাহের আত্মগত দিকের যে অস্তাব ইতিপূর্বে ছিল, “ছুর্গেশননিনী'র আব্তীবে 



শু ব্ছিম-দীনিস- 

“ফুড দূর হয়) ; বং গছ সাহিতে সমাক্-জীবনের পরিচর টি 
গ্রহণ করে। 

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানষে তখন আত্মোপলন্ধির বাঁণ চি রা ঃ 

নানাবিধ বরে, বৈচিত্র্য ও ভাবপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা, অজাঁনারে 
জান।, ুপ্রাপ্যকে' পাওয়ার আগ্রহ তখন বাংলা ও সার! ভারতের নূতন মধ্যবিত্ত 
সমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষা, মংস্কৃতি, লাহিত্য, রাহ্ীয় জীবন 
জাতীয় শিল্প ইত্যাদি সমস্ত বিভাগেই নিজেকে সন্প্রলারিত করার প্রেরণা পর 
না-পাওয়া বর্ণাধারার মত ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছিল। সংবেদনশীল, মন 

সেই সম্ভাবনার আবেগে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে; বহুদিনের জমানো! অবসাদ 
কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে; শীতের শৈথিল্যের উপর ব্সস্তের স্পশ লাগিয়াছে। 

কিন্ত পথ তখনও অবরুদ্ধ। ব্যবহারিক জীবনের মতো সাহিত্য জগতের 

স্পন্দন অতিশয় ক্ষীণ; সাহিত্যের ভাষাও যেমন সন্বীর্ণ পথে চলিতেছিল, 

সাহিতোর বিষয়ও ততোধিক সন্কীর্ণ পথে চলিতেছিল ।” (৩১) নুতরাং আত্মো- 

পলক্ধির জন্ব প্রথম যে আত্মজ্ঞানের আবশ্যক, সাহিত্যে তাহার কোন পরিচয় 

ছিল না। এই নুতন চেতনাকে প্রতিফলিত করার দায়িত্ব সাহিত্য পালন 
করিতে পারে নাই । 

সেই সাহিত্য এই নূতন ম1চষ এবং তাহার মানসপটের সংবাদ রাখিত না। 
ছুগেশিনন্দিনী'র অসামান্ত সাফল্য এবং সার্থকতা! এজন্াই বিস্ময়কর যে, বক্ষিমচন্র 

সেই নূতন মানুষকে আবিষ্কার করেন । কিন্ত তিনি শুধু আবিষ্ষারই করেন 
নাই, ক্ষীণভাবে হইলেও, সেই মানুষকে এঁতিহাপিক পটভূমিতে রাখিয়া! বিচার 
করার এবং এঁতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে তাহার কর্মশক্তিকে উদ্ধদ্ধ করিয়া! তোলার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । বক্ষিমচন্দ্রেরে সমসাময়িক সমাজ-মান্গষ্বের 

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাহার বর্তমান অন্বীকৃত, কিন্তু তাহার অতীত নিজদ্ব 

মহিমায় উজ্জল ক্ুতরাং, অতীতের চেতন! (বদি ইহাতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ কর! 
ন্ভব হয়) তাহাকে ভবিন্তৎ গড়ার অনুপ্রেরণায় আন্দোলিত করিতে পারে। 

এই চেতন! বহ্ধিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য জীবনকে সঞ্ধীবিত করিয়া বাঁখিয়াছিল। 
ছুর্গেশনন্দিনী'তেও ইহার ম্বাক্ষর রহিয়াছে । সেজন্ "তাহার এঁতিহাসিক 

নায়ক-নাদিকা। ও অন্থান্ত 'পান্র-পাত্রী খাটি গীতিহাসিক মাঘ নয়। তাহার! 
উনবিংশ" শতাব্দীর নুতন মানুষের ভাবসমুদ্ধ ও অতিরঞ্িত গ্রতিরপ মান। 
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তাহাদের প্রত্যেকের রা আয়েধার আত্মপমাহিত শক্তি ও সংঘমে, তিলোর্ভার 

চাকু কোমার্ধে ও লহনশীলতায়, বিমলার চাঁডুর্, দৃসঙ্ষল্ল ও. স্থিয়চিত্ততার: ঘধ্যে 
.জগৎসিংহের সামান্য সাহদ ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে উনবিংশ শতকের সংঞামদীল 

ক্ষুদ্ধ স্্রী-পুরুধকে আঁবিফার কর] দুর নয়। কিন্তু এইসব ' চরিত্র অপেক্ষা 

বীরেম্জ দিংহের মধ্যে এই নূতন মানুষের পরিচয় অধিকতর সহজলভ্য ॥ 
অভিরাম স্বামী তাহাকে আকবর শাহের পক্ষাবলম্থন করিবার জন্য সুপারিশ 
করিলে বীদ্ষেন্ু সিং সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, “আকবর শাহের পক্ষ হইলে 

কোন্ সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে? কোন্ ঘোদ্ধার নাহাধ্য 
করিতে হইবে? কাহার আছ্ছগত্য করিতে হইবে? মানসিংহের | 

গুরুদেব! এ দেহ বর্তমানে এ কার্ধ বীরেন সিংহ হইতে হইবে না ।” 

আবার, বীরেক্্র সিংহ সগর্বে হাম্ত করিলেন ; কহিলেন, “কতলু খ'স্আফি 

তোমার কাছে যখন শৃঙ্থলাবদ্ধ হইয়া! আসিয়াছি, তখন দয়ার প্রত্যাশা! করিয়া 
আদি নাই। তোমার তুল্য শক্রর দয়ায় যার জীবন রক্ষাঁ-_তাহার জীবনে 
প্রয়োজন ? সামান্ত কয়েকটি দৃশ্থে এবং উক্তির মধ্য দিয়া বীরেন্দ্র সিংহের 
চরিত্রের অপরিসীম দত্ত, সাহস ও গ্রাণপ্রাচূর্যের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উতঠিয়াছে। 
সেইদিক হইতে বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকা তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও তিনিই এই 
রোমান্সের প্রধান পুরুষ । তাহার চরিত্রে তেজ ও শক্তির সহিত সংযোজিত 

হইয়াছে বিজ্রোহ, যাহা ক্ষুদ্র ও হীন তাহার প্রতি অপরিমেয় অশ্রু! । সেই 

শক্তি আপাতত আত্মপ্রতিষ্ঠ অর্জন না করিতে পারে, কিন্তু তাহা! কোনক্রমেই 
কুপ্র অথবা তুচ্ছ নয়। 

বঙ্কিমচন্দ্র এক অচলায়তনের ব্যৃহভেদ করিয়া সাহিত্ভূমিতে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। সেই অচলায়তন ছিল কামাতুর বর্ণনা ও কাহিনীর গতাঙ্থ- 
গতিকতার অবসাদে নিন্দিত । কিন্ত'এই আবেষ্টনী অতিক্রম করিতে করিতে 
তাহার কিঞ্চিৎ স্পর্শ বন্ধিমচন্জরে সংক্রামিত হয় (আশমানি-গজপতি দিগ্রগজ- 
বিমলা উপাখ্যান, এবং “সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে বিভিন্ন পাঠভেদে ইহা 

অভিব্যক্ত )। ফলে, স্থানে স্কানে জড়ত! আসিয়া, তাহার বর্ণনার গতিবেগ 
কথ করিয়া দিয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে বর্ণনা অকারণ বাহুন্দ্য 

করিয়াছে। কিস্তু এই সামান্য ছুইতিনটি পরিচ্ছেদ এবং কয়েকটি পংক্ধি বাদ 
দিলে সামুষ্সিকভাবে তাহার “ছুর্গেশনন্দিনী” অপব্ধপ প্রাপ্রাচুর্ষে চল; ইহা 
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এমন এ্রকটি সাবলীল অথচ সংধত ও বলিষ্ঠ গতিচ্ছনে প্রবাহিত হইয়া 
চলিয্বাছে যে, সষ্থজেই বর্ীধারার সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে। ববীন্দ্রনাথ 
বন্িমচজের 'রাজলিংহ' উপদ্াাসের রচনাকৌশলের আলোচন1 প্রসন্ষে: বর্ণাধারার 

_ শ্নহিত ইহার গৃতিক় তুলন। ক্ষরিয়া বলিয়াছিলেন, “পরধ্ত হইতে প্রথম বাহির 
হইয়া! বখন নির্ঝরগুল। পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয় 
তাহারা খেলা কপ্পিতে বাহির হইয়াছে--মনে হয় না তাহারা কোন কাজের । 
পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে ন!। কিছুদূর তাহাদের 

পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নিঝরিগুলা নদী হইতেছে--গতি 
গভীরতর হইয়া ফ্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্বত ভাঙিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি 

করিয়া মহাবলে  অগ্রদর হইতেছে--সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার 
পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।” শুধু “রাজসিংহ' এর রচনাকৌশল সম্পর্কেই 
নয়, বস্কিমচন্দ্রের ষে কোন উপন্তাস ও রোমান্সের ভাবজীবনের সত্তা সম্পর্কে 

একথা সমভাবে প্রযোজ্য । বর্ণনার গতি পাঠকের, যে পাঠক কর্মময় জীবন 

মংগ্রাম ও আত্মোপলব্ির কার্ধে ব্যাপৃত, সেই পাঠকের মনের গতিতে প্রতিফলিত 
হইয়াছিল; অথব1 দমসাময়িক সমাজমানসের অবরুদ্ধ গতি রোমাদ্মের গতিধারার 
মধ্যে অনায়াস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। উভয়ের সম্পর্ক এখানে দ্বিমুখী । 

বাস্তব সামাজিক পরিবেশে কবি মনের প্রেরণ যোগাইয়াছে, এবং পক্ষান্তরে, 
কবি মনের বর্ণনা সেই উৎ্সকেই নৃতনভাবে সৃষ্টি করার প্রয়োজনে, হয় তার 
শিল্পীর অগোচরে, নিয়োজিত কর! হইয়াছে । যেভারেই হউক জীবন্ত মানুষের 
কর্মের ও ভাবের সহিত গতিশীল শব্ের প্রবাহ সংযুক্ত হয়, এবং মানুষ নিজেকেই 
নৃতনতর সম্পর্কে উপলব্ধি করে । সুতরাং, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কেন “ছুর্গেশ- 

নন্বিনী* বিপুল সাড়! জাগাইয়াছিল, উপলন্ধি করা কঠিন নয়, এবং এই 
গাড়! জাগাইতে পারিয়াছিল বলিয়াই ই রী বলিয়া ব্বীকৃত। 

প্রসঙ্গত “ুর্গেশনন্দিনী'তে যে অবিশ্বাস্ততা ও অসম্ভাব্যতার স্বাক্ষর রহিয়াছে 

তাহাও উল্লেখযোগ্য । জগৎসিংয়ের নিকট বিমিলার স্দীর্ঘ পরিচদপঞ্জের প্রায় 

সর্বাংশই আঁবশ্বাসযোগ্য বলিয়। মনে হয়, এবং বিমলার বালাজীবনের, মৃহিন্চ 
কলৌশলে:ওসমানের বাল্যজীবন সংগ্রথিত করিয়া এই পত্র জগৎসিংয়ের নিকট 

পৌছানো পন্থ। উত্ত/বন আরও বেশী বিশ্ময়কর। - কিন্ত .এই অবিশ্বাস দুরীকরখের 
সুযোগ ও দময় যেন কোনটাই বঙ্কিমচন্দ্রের নাই % আর মনে হয়, পিকের মে 
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কোন সময় অবিশ্বাস দেখ! দিতে পারে সে গ্র্নও কখনও. তাহার মনে হয় নাইণ”” 

এমন কি, অভিরাম স্বামীর মাধ্যমে কাহিনীর মধ্যে অডি-প্রাকতের 'অবতারণাও 

তিনি বিনা সঙ্কোচে ও অশঙ্কিতচিত্তে করিতে পারিয়াছেন। তবিষ্তংকে নিজন্ব 

ধ্যনিধারণ। ও গৌরবময় এতিহের স্বর্ণ দ্বার! গড়িয়া তোলার সন্থঙ্জা বস্কিম-মানসে" 
তখনও পরিপূর্ণ রূপ ও শক্তি লইয়া দেখা দেয় নাই। কিন্তু মাহুঘের মহিমার যে 
চেতন। তাহাকে স্যটির আনন্দে চঞ্চল করিয়াছিল, এবং যে মৃহিষা ব্যবহারিক 

জীবনের চাপে নানাভাবে ছিল ক্ষুপন, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও গৌরব দান করার 

জন্তই তিনি সচেতনভাবেই হউক আর অচেতন্ভাবেই হউক অতীত ইতিহাসের 

দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। গেই অতীতে সহজ মানুষের মত অতি-প্রাকৃতও স্বীকৃত ; 
স্থতরাং শেক্সপীয়র নাটকের কায়াহীন ছায়াগুলের ন্যায় বঙ্কিম-সাহিত্যেও অততি- 

প্রাকৃত স্বীকুত। তীহার অতি-প্রাকত বাস্তব ম্ান্থষের মতই সত্য ও ক্রিয়াশীল। 

কিন্তু তাহ যে প্রক্কৃতই অবাস্তব এবং অসম্ভাব্যতার ঘনরহম্তে আবৃত, একথ। এখন 

যেমন পরবর্তকালে বঙ্ষিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী মনেও তেমনি কখনও ধরা পড়ে নাই। 
তাই, ঘটনাপ্রবাহ যেখানে ছিন্ন হইয়া! গিয়াছে, যেখানে যোগস্ৃত্রের অভাব পাঠককে 

অগ্রসর হইতে দেয় না, বঙ্থিমচন্ত্র অবলীলাক্রমে সেই ফাঁক অতিক্রম কনিয়া 

নৃতন স্থান হইতে পুনরায় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঘটনাআ্রোতকে 
একট] টবজ্ঞানিক সত্যত। দান করার পরিবর্তে তিনি পরম আত্মবিশ্বাসের সহিত 

আশ্ুভূতিক সতাকে বিকশিত করিয়। অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। কার্ধকারণ 

পারম্পর্ধ অনুসরণ করার কর্ম এেঁন তাহার নয়, অবিশ্বাস্ততার জটিলত। 

খর করার কর্মও তীহ।র নয়, অতিপ্রারতের প্রভাবের জন্ত কফোনকপ 

"নস্কোচ বৌধ করার কর্মও তীহার নয়, তাহার মনোরাজ্যে যে নূতন প্রেরণা বংকৃত 

হইয়া উঠিয়াছে, জ্বীবনের যে বিচিত্র স্বাদ গ্রহণের আশায় সমাজ চঞ্চল হইয়া 

উঠিয়াছে, মানুষের যে অস্্রান মহিমার চেতনায় তিনি উদুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, 
তাহার পরিচয় জ্ঞাপনই তাহার একমাত্র কর্ম । যুক্তি-বিজানের মর্যাদা রক্ষিত 

হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করার অবসর বা প্রয়োজন তাঁহার নাই, তিনি শুধু 

জানেন, জীবনে বমন্তের আহ্বান আসিয়াছে, তাহার বাঞ্রন! ও পূর্ণ অভিব্যক্তিই 
তাহার কাম্য । তিনি নিজেকে জানিয়াছেন, এবং সেই আত্মজ্ঞানকেই শিল্পের 
মাধামে প্রকাশ করিয়াছেন। মার্টিন লুখারের বিখ্যাত উদ্তি ৭৪5 ৮১৪] 
56110, এ] 08127006 00 0070৮199, দ্বারা বক্ষিমন্ের  মনোভাদের 
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*স্পরিচয় দেওয়া চলে । ইতিহাস প্রবাহিত হুইয়! চলিয়াছে ? কিন্তু এই ওহ 
ধারার সহিত মানুষের কর্ম সংযুক্ত ন1 হইলে অভীগ্দিত সীমান্তে পৌছানে। সঈন্ভৰ 
হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র যেন নিজের অগোচরে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া 
এতিহাসিক ঘটন্মাপ্রবাহের মধ্যে আপনার স্থান নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন ; এই 

প্রবাহের পারম্পর্ধের মধ্যে নিজের কর্মকে অপরিহার্য বলিগ্না বুঝিতে পারিয়াছেন। 
যে সামাজিক পরিবেশ ও সম্পর্ক হইতে তিনি রস টানিয়াছেন, এবং যাহার 

প্রভাবে তাহার শিল্পকর্ম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, সেই পরিবেশকেই 
তাহাকে পুনরায় নৃতন করিয়। স্থষ্টি করিতে হইবে । এই উদ্দাম সৃষ্টি প্রেরণাতেই 
তিনি ব্যাকুল'হইয়া উঠিয়াছেন। হ্থতরাং যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভবঃ এই 
প্রেরণাও সীমাহীন উদ্দীপনার বিচারে সেই অসম্ভব সম্ভব, অবিশ্বান্যও 

বিশ্বান্ত । এখানে প্রশ্নের কোনরূপ £অবকাশ নাই । সুতরাং, বর্ণনা ও ঘটনা- 

পারম্পর্ষের ফাককে তিনি অসীম আত্মবিশ্বাস ও স্থজনী প্রেরপার শোতে 
ভাসাইয়া দিয়াছেন । 

আর উপস্তাসের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠ। পধস্ত বর্ণনা-কৌশল ও ঘটনা- 
বিস্তাসের অন্তরালে একটি অনাস্বাদিত ও দৃঢ়, যদিও চাপা, প্রতিবাদের স্থর 

ধ্বনিত হইয়৷ উঠিয়াছে। বীরেন্দ্রসিংহ অগ্ররোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবনের 
শেষ মুহুর্ত” পধন্ত প্রতিবাদ জানাইতেছেন; জগৎদিংহ এক অনাত্ত্ীয় পরিবেশের 
বিক্ষদ্ধে সংগ্রাম করিয়! তাহার প্রাথিত প্রণগ্লিণী তিলোত্তমার, সহিত মিলিত 

হইয়াছেন ; বিমল1, তিলোত্তমা, এমন কি আয়েযষার জীবনাচরণের মধ্যেও 
তাহাদের স্ব স্ব পরিবেশের স্বীকৃতি নাই বলিলেও চলে । কতলু খার প্রাসাধের 
কলুষিত আবহাওয়ায় বাস করিয়াও আয়েষা তাহ। হইতে মুক্ত ; আর মানসিংছের 

প্রতি বারেন্দ্রসিংহের বিদ্বেষের কথা জানিয়া-শুনিয়াও বিমলা ও তিলোত্মা 

মানসিংহের পুত্রের সহিত মিলিত হইতেছে । তাহাদের জীবন যেন পরিষেশের 

দাবীর বিরুদ্ধে মৃত” প্রতিবাদ । তাহাদের মনোভাবের সহিত শিল্পীর সহানুতুতি 
মিশিক্পা সেই প্রতিবাদকে আরও বেশী রসঘন ও আবেগময় করিম্াছে। 
শিল্পীমনের প্রতিবাদ তাহাদের অভিব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ইহাকে 
সমসাময়িক মাচুষের ভাব-জগতের অস্তরভূক্তি করিয়াছে, শিল্পীর এই প্রতিবাদ 

/ কাহার বিরুদ্ধে? পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, রোমান্দে একটি পূর্ণাঙ্গ 
মানস-চিত্র ব্যঙ্জন! লাভ করে। সেইদিক হইতে বারেন্্রপংহ প্রস্ভৃতির লহিত্ত 
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গনের সহাহ্্ভূতির এবং তাহার প্রতিবাদের উৎস খুঁজিয়া পাওয়া! কঠিন 
নয়। এই প্রতিবাদ শিল্পীর বাস্তব জীবন-্বিস্তাসের অবাঞ্চিত সুত্রগুলির বিক্্ছে 
জীবনের যে প্যটির্ণ শিল্পীকে বাধ্য হইয়। মানিয়া লইতে হইয়াছে, প্রতিবাদ 

তাহার বিরুদ্ধে। এই প্যাটটার্ণের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আশ! তাহার প্রতি- 
বার্দকে গৌরবান্বিত করিয়াছে । 

'ছুর্গেশনন্দিনীর” পরবর্তী গ্রস্থ “কপালকুগুলায় বঙ্কিমচন্দ্র সুউচ্চ মার্গে 
আরোহণ করেন । শিল্পীর মানস-বিবতনের ইতিহাসে কপালকুগুল! কাহিনীর 

বিশেষ কোন অবদান নাই; কিন্তু এই গ্রন্থেই তাহার সাহিতানীতির অপূর্ব 

দক্ষতার পরিচগ্ন পাওয়া যায়। ইহার অপরোক্ষ প্রভাব নিঃসন্দেহে তাহার 

মানপজীবনকে সঞ্জীবিত করিয়াছে । 

২৫কপালকুণুলায়, শিল্পী অদ্ভুত আত্মবিশ্বা ও ক্ষমতা অর্জন করেন। ইহাতে 

“ুর্গেশনন্দিনীর' ক্ঈখ জড়িমার বিন্দুমাত্র চিহও অবশিষ্ট নাই। শিল্পীর ভাষ! 

ইহাতে এমন একটা সাবলীল গতি ও কৌমার্ধ অর্জন করিয়াছে যে, অতি সহজ 
ও সুল্ স্পর্শে তিনি গভীর আবেদন 'ও ভাবতরঙ্গ স্ষ্টি করিতে পারিয়াছেন। 
বিন। আগ্মাসেই তিনি মুক্তির চরম স্তরে উপনীত হুইয়াছেন। ভাষার এই 

মুক্তির সহিত শিল্পী, অপরদিকে, তাহার কাহিনীর স্থির লক্ষ্যের প্রতি সমস্ত 

ঘটনাপ্রবাহকে কেন্ত্রীভুত করার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহাতে একের 

সার্থকতার প্রয়োজনে বহুকে উপধারাগুলিকে মৃলপ্রবাহের অন্তর্গত করার এবং 
বিশেষ উদ্দেশ্টের খাতিরে নিবিশেষকে সংগ্রথিত করার কৌশলের পৰ্রিচয় 
রৃহ্য়িছে। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ এক একটি খণ্ড খণ্ড ঝর্ণাধারার মত অনিবাধ 
গতিতে সাগরসঙ্গমৈর পথে যাত্রা করিয়াছে । এখানে অকারণ পথ-চাওয়া নাই, 

যান্রাপথের কোন এক গ্রস্থিতে অকারণ বিশ্রাম নাই। সবকিছুই এখানে 

নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত । অর্থাৎ, কোন উদ্দেস্ত কোন পর্দায় বাঁধিয়া কি ভাবে 
তারে বঙ্কার তুলিতে হইবে, শিল্পীর সে শিক্ষা পরিসমাপ্তি হইয়াছে । মিরিষ্ 
ফললাভের জন্ক তিনি নিদিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে শিখিয়াছেন। স্থির 

লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! তিনি আঘাত করার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন । শিল্পীর 
মানস-বিবত'ন্র ইতিহাসে ইহাই 'কপালকুগুলার* উল্লেখযোগ্য অবদান । 

এই বৈশিষ্ট ছাড়া এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য কপালকুগডলা চরিত্র ।' 
বছ বিচির রং এবং পরস্পর বিরোধী গুণের লমন্বয়ে এই চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে । 
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এখানে বাস্তবের সহিত কল্পনার, রদের সহিত কাঠিছ্থের, জীবনের গণ্চের সহিত 

পদ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে ; প্রচলিত ষমাজ-জীবনের আস্বাদনের সহিত সমাজ 

জীবনের বাইরের অপরিচিত মাধুর্য মিশিয়াছে; শাস্ত সংযত দুঢ়ত।র সহিত 
িশিয়াছে ন্বাধীনত! ও মুক্কির, জীবনের সহজ-চল। প্যাটাণকে অন্থীকার করার 
অদম্য আগ্রহ; সুন্দরের সহিত হইয়াছে শক্তির সমন্বয়, ভোগের সহিত বৈরাগ্যের। 

কিন্তু, তথাপি, এই অসাধারণ শক্তি ও সৌন্দধের মধ্যেও রহিয়াছে ব্যর্থতার 
বেদনা ও অশ্রজল। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন: সংকট-বিধূত সমাজ এইক্সপ 

একটি চরিত্রকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং উহার দ্বারা প্রভাবিত হুইবে 

ইহা! একাস্তই স্বাভাবিক | এখানে শাঁক্ত অ।ছে, ক্ষমতা আছে, সৌন্দর্ষ আছে, আর 

সর্বোপরি আছে বিদ্রোহ, ঘাহা সহজেই মানুষকে অভিভূত করে এবং শান্তি ও 

শ্রেষ্টতার চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। বীকেন্দ্রসিংহ হুষ্টিখ পর কপালকুগুলায় 
শিল্পী আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়! মনে হয়; কারণ আদশ চাঁরত্র 

সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মান-সচিত্রের ব্যঞ্জনা এখানে আরও বেশী ব্যাপক ও রসঘন। 

বঙ্কিমচন্ত্রের কালে এবং এখনও অনেকের মতে কপালকুগুল তাহার শ্রেষ্ঠ স্ষ্টি। 

“কপালকুগ্ুলার আবহাওয়ার আরেোহণের মত বেখান থেকে অবতরণও 

বিস্ময়কর! কারণ, প্রায় একই সময়ে রচিত এবং ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত 

'মালিনী'তে বস্কিমচন্দ্রকে রোমান্সের পাশাপাশি গায় আমাদেরই মত সমতল 

ভূমিতে বিচরণ করিতে দেখা যায়। 

“দুরগেশিনন্দিনীর” তুলনায় 'কপালকুগুলায় (রাঁমান্স অধিকতর অবিমিশ্র। 
ইহার তুলনায় “ছুর্গেশনন্দিনী? মিশ্র; আবার 'ছুর্গেশনন্দিনীর+ তুলনায় 'মৃণালিনী? 

আরও বেশী মিশ্র ও অ-বিশ্ুদ্ধ।) কারণ ইতিপূর্বে বঙ্কিম-মানদে মানুষকে 
এতিহাসিক পটভূমিতে সংস্থাপন করিয়! বিচার করার যে ক্ষীণ চেতনার বখা 

উল্লেখ কর! হইয়াছে, "মুণালিনীতে” তাহার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ (দখা যায় সেই 

জন্তহই ইহ! “কপালকুগ্ুল1” অথবা! “দুর্গেশনন্দিনী” অপেক্ষা অনেক বেশী সত্য ও 

বাস্তব । বঙ্কিমচন্দ্র আত্মগত পরিধি ছাড়াইয়া বাহিরে বিস্তৃতি লাভ কন্ধিতে" 

ছিলেন, এবং সেই বিস্তৃতির, আত্মাকে ছাড়িয়া বিষয়কে অবগ্বন করীর, 
'ম্থাক্ষর 'মৃণালিনীতে* বৃহিয়াছে। তাই ইহার বস্তুনিষ্ঠ অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ । 

: বঙ্ষিমচজ্র এখানে নিরপেক্ষ বস্ত-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, যাহ পূর্বে 
তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ অপযিজ্ঞাত ছিল। হেমচন্জ্র ও ম্বগালিনীর' গেম, ইহ্ছার 
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রহস্তাবৃত পরিবেশ এবং জটিল ঘাতপ্রতিঘাত, অতীতের স্থায়, বৃহ্ষিযচের 
সমসাময়িক কালেও অপস্ভব নয়। কিন্ত এই প্রেমকাহিনী বর্ণনা এবং গিয়িবালা 

মালিনী দৃশ্টের মাধুর্য হুষ্টিতেই তাহার আসল কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন 
চরিত্রকে সংকটভর। সামাজিক পরিপ্রেক্ষণে রাখিয়া তাহাদের নিজ নিজ বেশিষ্টয 

এবং স্থাত্তস্ত্রা বিশ্লেষণ ও বিচার করার মধ্যেই তাহার যথেষ্ট কৃতিত্ব নিহিত 

রহিয়াছে । অর্থাৎ পূর্বের ন্তায় তাহার রোমান্সের উত্স তাহার নিজস্ব কবি 
মনের একক কেন্দ্র নহে, মনের বাইরে বে পৃথিবী তাহার বহু কেন্দ্র হইলেও 

তিনি রদ আহরণ করিয়াছেন। ফলে, এই পরিবেশের অস্ততু কত হইয়াও শর্ট 
হিনাবে তাহার নিরপেক্ষত। বজায় রাখ! সম্ভবপর হইয়াছে । বাঙ্বমচন্ের 

রোমান উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও বূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে। 

'ুণালিনীতে? বঙ্কিম-মানসের আরও একটি অভিব্যক্তি সহজেই চোখে পড়ে । 
তাহ! হইল, বান্তবকে বূপাযিত করার নিদিষ্ট সংকল্প । এই গ্রস্থেই সেই সংকল্প 
সর্বপ্রথম নিদিষ্ট আকার লইয়া আত্মপ্রক।শ করে। বাঙ্কমচন্দ্রের অতীত-চেতনা 

তাহাকে “হিন্দুরাজ্যের পুনরুদ্ধারকরার আশাম উদ্ধদ্ধ কযা তোলে, এবং 

বক্তিয্নার খিজির নেতৃত্বে সতেরজন মুদলমান দৈনিক কতৃক বাংলা বিজয়ের 

যে কাহিনী বাংলার 'হন্দু রাজাদের উপর কলঙ্ক লেপিয়া (দিয়াছিল, সেই কলঙ্ক 

ক্ষালনের জন তিনি বদ্ধপরিকর হন | কস্ত, দুঃখের বিষয়, প্রথম দিনেব 

আশাই পরব্তী কালের নিরাশার পথ উন্ুুক্ত কবিয়া রাখে । বঙ্গিমচন্ত্ু 

ইতিহাসকে নিজস্ব কল্পনার বসে নৃতন্ভাবে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত 
ইতিহাসের অচেতন চেতনা গোপনে তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া দিবার যড়নত 

করিতেছিল। তিনি তাহার মানস চরিত্রগুলিকে এতিহাসিক পটভূমিতে 

স্থাপন করিয়া তাহাদের অন্তলীন সৌকুমাঘ ও সংগ্রামশীলতাকে চুম্বকের গ্যায় 
আকর্ষণ করিয়া জনসাধারণের গোচরীভূত করিতে চাহখাছিলেন | তাহার 

ভরস| ছিল, ইতিহসের গভীর বূমভাওড হইতে রদ আহরণ করিয়া তাহার 

সমকালীন মানুষ বাস্তবকে নিজন্থভাবে বূপান্ত'রত করার কাঁধে: আত্মনিয়োগ 

করিবে । তাহার ভরসা ছিল, ইতিহাস এখানে তাহাকে সাহায্য করিবে। 

কিন্ত ইতিহাপ তাহাকে ব্যর্থ করিল। মাঁধবাচাষ, হেমচন্ত্র, পশুপতি প্রভৃতি 
ধাহাদের উপর তিনি বাংলা পুনরুদ্ধার এবং হিন্দুবাজ্য স্থাপনের অসম্ভব দ্্াদ্বিত্ব, 

অর্পন করিয়াছেন, তাহারা কেহই কার্ষোপঘোগী দক্ষতা ও শক্কিসাসর্থের 
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অধিকারী নন। উর্ণনাঁভ পশুপতিকে তিনি নীচতা, শঠতাঁ এবং 
বিশ্বাঘঘাতকতার প্রতিমৃতিরপে চিত্রিত করিয়াছেন) আর মাধবাচার্ষের 
একমাত্র ভরপাস্ন হ্মচন্্র প্রেমোন্নত, উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও অগ্রকৃতিস্থ। হেযচন্ 

যে এইবপ গুরু দাস্সিত্ব গ্রতিপালনে অক্ষম তাহা বলার অপেক্ষা রাখেন। | 

ইতিহাসকে ষথার্থ মর্ধাদা দানের চেতনা যদি অগভীর হইত, এবং মানুষকে 
তাহার সমকালীন পরিবেশে স্থাপন করিয়া বিচারু করার বিন্দুমাত্র চেতনাও 

বদি বন্িষের না থাকিত, তাহা হইলে পশুপতি, হেমচন্দ্র গ্রভৃতির ছুধলতা 
ও অযোগ্যত। সম্ভবত কোনকালেই তাহার নিকট ধরা পড়িত ন!। তখন শিক্পা 

তাহাদিগকে যেকোন গুণের অধিকারী করিতে পারিতেন। ইতিহাসকে বাদ 

প্রিয়া বিশুদ্ধ ভাব জয়ী হইতে পারিত। কিন্তু বহ্কিম-মানস সেভাবে গড়িয়া 
ওঠে নাই। তাই এই বিপর্যয়। 

* এ কয়টি চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এই কথাই নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় যে, 

*বান্তব ইতিহাসের গতিধারা এবং কার্ধকারণ পাবষ্পর্ধের সহিত বঙ্কিম মানসের 

বিরোধ মূর্ত হইয়। উঠিয়ছে। বাস্তবকে তিনি আর কোন মতেই মানিয়! 
লইতে পারিতেছেন না; জীবনের প্রচলিত প্যাটার্ণ অসহা বোধ হইতেছে। 
তাই নিঙ্গ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির তাগিদে তিনি ইতিহাসকে নিজ মনোমৃত 

_পুনর্বার স্থষ্টি করার জন্য ব্যাকুল হইয়। উঠিয়াছেন) “বাতায়নে”, 'ষবন-বিপ্লব' 
. ধাতুমূতির বিদর্জন' ইত্যাদি পরিচ্জেদদের বর্ণনার গতি, তীব্রতার মধ্যে ইহার 
প্রমাণ পাওয়া যাইবে । কিন্তু ইতিহাসের কার্ধকারণ পারম্পর্য এতথানি নমনীয় 

,নয়। অথবা! ইতিহাস এতখানি ক্ষমাশীলও নয়। জীবনে স্থান ও কালের 
* প্রভাব কোন না! কোন ভাবে স্বীকার করিয়া লইলে তাহার ফলও স্বীকার করিতে 

* হয়। বুদ্ধির শাসনে বঙ্কিমচন্দ্র তাহ! স্বীকার করিয়াছেন। তাই তাহার অজ্ঞাতে 

«তিনি স্বয়ং তাহার আশাবাদকে ক্ষণ এবং সংকল্পকে ক্ষীণ করিতে বাধ্য 

, হুইয়াছেন। সে জন্ প্রথম দিনের আশার মধ্যেই নিরাশার কাল ছায়াপাত। 
* জয়যাত্রার হুচনাতেই পরাজয়ের সংকোচ । 

মগালিনীতেই তাহার স্ষ্টি-কর্মের প্রথম পর্বের সমাপ্তি । তাহার পরবর্তী শিল্প- 

'কর্ম প্রথম পর্বের শিল্পকর্ম অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রকৃতির | তবে বান্তবকে বপায়িত 

' করার সংগ্রামে শিল্পা হিসাবে বস্কিমচন্দ্রের যে শিক্ষ! ও প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, 
প্রথম তিনটি রোমান্সে সে শিক্ষ ও প্রস্ততি শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা সায়। 
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এক 

বন্ধিমচন্তরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের সাহিত্য-জীবন আলোচনা করার পূর্বে 
সমান্ত একটু ভূমিকার প্রয়োজন । কেননা, তাহার প্রথম পর্বের সাহিষ্টা- 
জীবনের অন্তরালে দেশের সাধারণ পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক আবহাওয়! ক্ষু 
হইতে আরম্ভ করে; দ্বিতীয় পর্ধের সুচনায় তাহা গভীর আলোড়নে পরিণত 

হয়। বঙ্কিমচন্র স্বয়ং এই পধায়ে তাঁহার রচনার মাধ্যমে নানাধিধ সামাজিক 

আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন; এবং তাহার শিল্প-কর্মের উপর এই দাধারথ 
পরিবেশের গ্রভাব উপেক্ষনীয় নয় । 

১৮৫০ সাল হইতেই শিক্ষিত মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের সুখস্বপ্ন ভাঙিতে আরম্ত 

করে। এবযাবৎ বুঁটিশ কতৃপক্ষের নিকট হইতে তীহার! যে পিতৃক্সেহ লাভ 
করিতেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর এবং ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অবলুপ্তিতে 
ভারতবর্ধকে সরাদরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্ততৃক্ত করার পর, এই স্নেহের 

প্রবাহে ভাটা পড়িতে থাকে। নূতন শাসন কাঠামোয় শিক্ষিত ভাবতীয়ের 

স্থান অতন্ত সন্কৃচিত হইয়! যাঁয়। ভারতীষের! যাহাতে অধিক সংখ্যায় 
আই-সি-এস পরীক্গায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে দেজন্য উদেশ্মূলকভাবে 
পাঠ্যতালিক ঘন ঘন পরিবতিত হইতে থাকে, বিধিনিষেধের বেড়াজাল হুম 

কর] হইতে থাকে । ইহাতে দেশের সর্বাপেক্ষ। মেধাবী ছাত্রগণও যখন উত্তীর্ণ 

হইতে না পারিয়া ক্কৃব মনে স্বদেশে প্রত্যাবতন করিতে আরম্ভ করেন, তখন 
আবহাওয়া স্বভাবতই চঞ্চল হইয়! ওঠে। তছুপরি ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থীর 

ব্যাপক প্রসার, বিশ্ববিগ্থলিয় প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির ফলে সরকারী প্রয়োজনের 

তুলনায় শিক্ষিতের সখ্য! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং উপযুক্ত 
কর্মমংস্থানের অভাবে ক্রমেই তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাধিয়া ওঠে।, 
১৮৬২ সালে এই ক্রমবধমান অসস্তোধকে শিথিল করিবার জন্ত এদেশে হাইকোট 
ও ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইল সত্য এবং দায়িতবপূর্ণ পদে ভারতীয়দের 
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নিষোগের উদার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইল সত্য, কিন্তু সেই. শ্রতিষ্রতিকে কার্য- 
করী করার আগ্রহ বৃটিশ রাজপুরুষদের অতি সামান্তই ছিল। বরং শিক্ষিত 
সম্প্রদায় সম্পর্কে ঝুটিশ রাজের অকারণ ভীতি আত্মপ্রকাশ করে। উচ্চশিক্ষিত 

বাঙ্ষালী “বাবুর” চাঁকরী সংস্থান অত্যন্ত কঠিন সমস্ত! হইয়া ক্লাড়ায়। (৩২) 
তদুপরি বাংলার শাসনকত৭ স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল € ১৮৭১-৭৪) উচ্চ 

শিক্ষ।র জন্য মগ্জরীরূত অর্থ হইতে জনশিক্ষার অজুহাতে বৃহদংশ ছাটিয়! দিলেন । 

তাহার আদেশে কলিকাতার ফংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং বহরমপুর 

কলেজ প্রথম শ্রেন্টর কলেজ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ ফাস্ট” আর্টুস্ কলেজে 

স্বনমিত হয়। এই অযৌক্তিক কার্ষের গ্রতিক্রিয়ায় বাংলার শিক্ষিত মানস 

অত্যন্ত আন্দোলিত হইতে থাকে । শির্িত সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারী 
মনোভাবের এই অনুদার রূপান্তরের পরিণতি সামান্ট কারণে সহকারী ম্যজিষ্টেটের 

পদ হইতে স্থরেন্্নাখ ' বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণ , প্রতিকারের আশায় 

তাহার বিলাতযাত্রী ; ব্যর্থ হইয়া এবং এমনকি, ব্যারিস্টারি পরীক্ষার অনুমতি 

ন। পাইয়া তাহার প্রত্যাগমন । আর সরকারী মনোভাবের অপর অভিব্যক্তি 
১৮৭৮ সালের ভাণীকুল।র প্রেন খ্যাক্ট । কর্মক্ষেত্রে এই নিদারুণ ব্যর্থতা এবং 

অপমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে প্রতিকারের দুর্জয় স্বল্প লইত্বী ধ্বনিয়। ওঠে । 

সিপাহী বিজ্রোহের পর হইতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও একটানা অবনতির 
পথে চলিয়াছিল। কোম্পানীর হাত হইতে ভারত শাসনের দায়িত্ব বুটেনের 

সাঙ্াজ্যিক গভর্ণমেণ্টের উপর বিবতিত হওয়ায়, কোম্পানীর অংশীদারদিগকে 

ক্ষতিপূরণ ম্বরূপ কোটি কোটি টাকা দিতে হয়। এই টাকা অর্থাৎ কোম্পানীর 
নিকট হইতে ভারতবর্ষকে ক্রয় করিবার টাকা ভারতকেই সরবরাহ করিতে হয় 

ফলে, নৃতন ন্তন কর সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন ছুবিপহ করিম! 

তোলে। এই সম্ছট মুহূর্তে উড়িস্তা এবং পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত এলাকায় 
দুভিক্ষ দেখ! দেয়। খান্যশশ্তের মুল্য কোন কোন স্থানে হ্বাভাবিক মুল্যের 

আটগুণ দশগুণ এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে ভ্িশভাগ-পয়শ্রিশ গুণ ত৩) বৃদ্ধি পায় । 

অপর দিকে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের দরুণ ভারতে উৎপন্ন তুলার দর অত্যন্ত 

পড়ি যায়, এবং তুল!-চাষার। ভয়াবহ অর্থনৈতিক দশ্কটের 'সন্মুখীন হয় ।. 
কুষি-খণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।' এই একটানা সঙ্কট ১৮৭০ সালে চরমে পৌছায় । 
দারিত্রোর জালায় মহাজনের খণ পরিশেধ করিতে নাঁ পারায় মহাঙ্জনজেরী | 



শষ্ট]। ও কৃষি ঃ দ্বিতীয় পর্ষ রক 

আদালতের আশ্রয়ে চাষীদিগকে নিজভুমি হইতে উচ্ছেদের পৰোয়ান। লইয়! 
অগ্রসর হয়। কৃষকরা বিজ্রোহী হইয়া ওঠে? তাহারা খাজন। দেওয়া বন্ধ 

করিয়া দেয়, আদালতের ডিক্রী অর্থী্রী করিয়! উচ্ছেদের বিক্দ্ধ প্রাণপণ: 
সংগ্রাম করিতে থাঁকে, এবং বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের অসংহত শক্তি লগ 
আত্মরক্ষা করিতে থাঁকে । বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করিয়া সাওতাল 

পরগণায় রীতিমত অরাজকতা! দেখা দেগ্ন। গভর্ণমেণ্ট অবস্তা এই 

বিদ্রোহ বিনা আয়াসেই দমন করিতে সমর্থ হন; কিস্ধ একটি কমিশন 

নিয়োগ করিতে বাধ্য হন, এবং ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব আইন পাশ কর! 

হয়। শুধু বাংল। দেশেই নহে, ভারতের অন্যান্তি গ্রদেশেও, থা দাক্ষিপাত্যে 
'এবং মহারাষ্ট্রে এই ধময়ে বাংলার অন্ধুরূপ কৃষক বিদ্রে'হ আত্মপ্রকাশ করে | 

প্রদঙ্ৃত উল্লেখষেগ্য, এইদব বিদ্রোহ অপেক্ষাও ব্যাপকতর, বিস্তৃততর 

চাষী-আন্দোলন বাংলায় ১৮৫৯ সালে হইয়া গিয়াছে । তাহা ইতিহাসে নীল 

হাঙ্গাম! নামে খ্যাত । নদীয়া, পাবনা ও যশোহরের আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ 

দরিদ্র, নিরক্ষর প্রজা নীলকর সাহেবদের অমানুষিক উতৎ্পীড়ন ও যথেচ্ছাচারের 

বিরুদ্ধে একযোগে ধর্মঘট করে। তাহাদের অপ্রত্যাশিত সংগঠন, দৃঢ়তা ও 
মনোবল বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অপূর্ব আলোড়ন আনিয়াছিল। 

কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিধ ক্রম-অবনতির পথ প্রতিরুদ্ধ হয় নাই । 

বিগত শতকের অষ্টম দশকের মাঝামাঝি বাংলা-বিহারে পুনরায়, ছুভিক্ষ দেখা 

দেয়, এবং ১৮৭৭ সালে বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, মহীশূর এবং অন্তান্ত স্থানে 
দুই লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পুনরায় আকাল ভাঙিয়া পড়ে। সাড়ে 
তিন কোটি লোকের গৃহ হাহাকারে কিয়! ওঠে এবং প্রায় ৫২ লক্ষ লোক 

মৃত্ামুখে পতিত হয়। আর দেশের এই ভয়াবহ আবহাওয়াকে ব্যঙ্গ করিয়া 
লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুকে অবহেলা করিয়া গভর্ণমেণ্ট তখন দ্বিতীয় আক গান 

যুদ্ধের (১৮৭৯) আয়োজন করিতেছিলেন, এবং ছুভিক্ষ নিবারণের জন্ত 

সংগৃহীত অর্থ যুদ্ধের তহবিলে দান করা হইল। এক দিকে ঘরে ঘরে স্বৃতা, 
অপর দিকে যহারাণী ভিকৃটোরিয়াকে “ভারত-সম্ত্াজ্ঞী* বলিয়া ঘোষণ। করার 

জন্ত আহ্ত দিল্লীর দরবারের সমারোহ্ (১৮৭৭ ) মানুষের জীবনের গ্রতি এইনপ , 
নির্মম বিজ্বপ এবং শুদাসীন্ত শিক্ষিত মমাজের মনে নিশ্চিত. প্রতিক্রিয়া ডাকিয়া , 

আনে !' বাংলার সামস্থিকপত্র ও দৈনিক পত্জিকাসমূহে কঠোর সমালপোছনা। 



৫ বঙ্িম-মানস 

হইন্ডে থাকে এবং বিভিন্ন গ্রদেশের অধিবাপীদের মধ্য স্বজাতিগ্রীতি, স্মবেদন। 
এবং এঁক্য বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 

ভারতের ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিশ্রেণীও এই সময়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় 
করিতে আবরক্ভকরে। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে কোম্পানী-বাজ ভারতে 

শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ১৮৫০ সালের পর হইতে কিছু কিছু 
শিল্প গড়িয়া! উঠে, এবং বুটিশ পু'জিপতি ভারতে পাট, বস্ত্র এবং কয়ল1-শিল্পের 
বিকাশের গ্রতি যত্ববান হয়। কিন্তু বৃটিশ শিল্পের তুলনায় ভারতীয়দের পরিচালিত 
শিল্প প্রচেষ্টা নিতান্ত নগণ্য ছিল, এবংসাম্রাজ্যিক কতৃপক্ষ ভারতীয় শিল্পগ্রয়াসে 
নিশ্চিতরপে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে থাকায় দেশী পুঁজিপতিদের মধ্যেও 

অনস্তোষের সঞ্চার হইতে থাকে । এই অেগাগত অসম্তোষ বৃহত্তর জাতীয় 
বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। রাজনারায়ণ বন্থ বলিতেছেন, “এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা 

আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় অভাব, 
ইউরৌপীয় প্র্নোক্গন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা! এসে ঢুকেছে, অথচ সেই সকল ও 
বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে 
অবলম্বিত হইতেছে না1।” '(৩৪)”আর সপ্তম এডওয়াডের যুবরাঁজরূপে ভারত 
আগমন উপলক্ষে নবীনচন্দ্র সেন লেখেন, 

“ভারতের তন্ত নীরব সকল, 

দুঃখিনীর লঙ্জ। রক্ষে ম্যাঞেস্টার ! 

লবণানুরাশি-বেষ্টিত যে স্থল, 

জন্মে লিবারপুলে লবণ তাহার 1” ৮ 

আহত সমাজ-মানন কিরূপ চঞ্চল এবং বিক্ষৃত্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কিব্ধপ 
হ্থনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিতেছিল, তাহা এই সব দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিভাত হয়। 

জাতীয় অসস্তোষ এবং কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আহত অভিমান রাজ- 

নৈতিক অসস্তোঘ এবং আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। অবশ্ত এই আন্দোলনের 
, উদ্দেশে জাতীয় মুক্তি অথব1 বৃটিশ শাসনের অবসানের দাবী ছিল না। ধ্যবিত 

* শিক্ষিত সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় শাসনযস্ত্রের অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ হিসাবে গণ্য না. করিয়া 

বুটিশ গভর্নমেন্ট -মধ্যবিতের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, এবং দায়িত্বশীল পদ 
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হইতে তাহাদিগকে বর্ধিত করিয়া গভর্ণমে্ট যেভাবে শিক্ষার ও শিক্ষিতের 
অম্ধাদ্দ| ও অবমাননা করিয়াছেন এই আন্দোলন তাহারই সচেতন প্রতিবাদ; 

আর তাহার উদ্দেশ গভর্ণমেপ্টকে মধ্যবিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্গত ওঁ 

যুক্তিবহ আপোষে বাধ্য করা । কিন্তু এই আন্দোলন হ্বাজাতযবোধ, আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাস, পারম্পরিক সম্প্রীতি, এক্যবোধ এবং জাতীয় দস্ত ও শ্রেষ্ঠতাবোধ সঞ্চার 
করিয়া দেয়। | 

রাজনারায়ণ বন্থ ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে “জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা» 
প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই বৎপরেই তিনি মেদিনীপুরে জ্রাপান নিবারণী সভা! 
স্থাপন করেন । তাহার পরে প্যারীচরণ সরকার কলিকাতায় ১৮৬৩ সালে 

মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন আরম করেন, এবং জাতীয় শক্তি উদ্বোধনের পথে 

হুরাঁপান যে মারাত্মক বিশ্ব, তাহা প্রচার করিতে থাকেন । আর এই বৎসরেই 

উড়িস্যার ছুভিক্ নিবারণের জন্য ঈশ্বরচন্ত্র বি্যাসাগ্র ও প্যারীচরণ সরকারের 

নেতৃত্বে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ উদ্বদ্ধ হইয়া ওঠেন। শিক্ষা ও কর্মজীবনের, 
শিল্পবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের ঘাতপগ্রতিঘাতে দেশের সমস্ত শরীর, সমস্ত 

সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখ! দিয়াছে; দেশের আবহাওয়। সর্বালীণ জাগরণের 
কাকলীতে মুখর । জীবনের সমস্ত প্রবাহে, সমস্ত দিকে গভীর আত্মোপলন্ধির 

প্রেরণায় সমগ্র সমাজ-মানস জাগিয়। উঠিয়াছে । এই জাগরণেরই অভিব্যক্তি 

স্বরূপ ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র, ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির 

প্রচেষ্টায় “চৈজ্র মেলা*র উদ্বোধন । মেলার উদ্দেশ্ঠ বিবৃত করিয়া গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বলেন, “আমাদের এই মিলন সাধাঞণ ধর্মকর্শের জন্য নহে, কোন বিষয়-ুখের 
জন্ত নহে, কোন আমোদ-ঞমোদের জন্ত নহে, ইহ স্বদেশের জন্ত-_ইহা ভারত- 

ভূমির জন্য ।” এই মেলা উপলক্ষেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার “মিলে সব ভারত- 

সন্ত/ন, একতান মনঃপ্রীণ, গাঁও ভারতের যশোগান” গানটি রচনা করেন । স্থানীয় 

ৰা প্রাদেশিক বন্ধনী অতিক্রম করিয়া সমাঁজ-মানসে এক্যবদ্ধ ভারতের পরিকল্পনা 

জন্মলাভ করিযাছে। আর এই মেলারই বক্তৃতামঞ্চে দীড়াইয়৷ বিভিন্ন বক্তা 
"স্বজাতির উন্নতি দাধন, এক্য স্থাপন এবং ম্বাবলম্বন অভ্যাসের” জন্য . স্মহ্য 

সম্প্রদায়কে উদ্ব দ্ধ করিয়া তুলিতেছেন । 

অপর দিকে, ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন ভারতীয়দের 
মধ্যে স্বজাতিশ্গ্রীতির উদ্বোধনে সহায়তা করে । ১৮৬৮ সালে ফেশবচন্ত্র সেনেন 
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নেতৃত্বে ' ৫ চীন যে “গর কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়, তাহার বনি লাইন 
ব্রা ্ 

তৌরা আয়রে ভাই, এতদিনে ছুঃখের নিশি হলো অবসান 

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম । : 

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, 
বার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত-বিচার । (৩৫) 

'জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এবং সমানাধিকারের পক্ষে এই আন্দোলন এবং 
্রা্-সমাজ প্রতিষ্ঠার জগ্ত বিখ্যাত ত্রা্ধ নেতাদের সর্বভারঠ্ঠ পথটন 
মোটামুটিভাবে বিভিন্ন প্রদেশ ও সম্প্রদায়ের লোককে একট! এক্যবোধে 

অনুপ্রাণিত করিতে থাকে । তছুপরি প্রচলিত ধর্ম চিন্তা ও আচরণের বিরুদ্ধে 

রামকৃষ্খ দেবের বিজ্রোহও এক্ষেতে উপেক্ষনীয় নয়। 

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহাওয়াও সে যুগে বিরামহীন সংঘাত এবং 

বিপুল সম্ভাবনায় উদ্বেল হইয়! উঠিয়াছিল। ইউরোপে নব নব জাতির বিকাশ 

প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে ; গ্যারিবন্ডি, ম্যাৎসিনী ও কাতুরের প্রচেষ্টায় সংস্থাপিত 

এঁক্যবন্ধ ইতালীর সংবাদ এবং বিসমার্কের এক্যবদ্ধ জামানীর কাহিনী বাংলার 

শিক্ষিত-মানসের তস্ত্রীতে আশার বঙ্কার তুলিয়াছে; আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের 

অবসানে দাসপ্রথা উচ্ছেদের সাফল্যে, রাশিয়ার দাস-প্রথার বিলোপে, ইতালী 

ও জার্মানীর জাতীয় মনোভাবের বিজয় গৌরবে, শ্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্যারিসের 

শ্রমজীবী জনসাধারণের অপূর্ব সংগ্রামে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের 
আশা*অকাজ্ষ'র এবং নিজস্ব প্রোজ্জল ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়া 

আনন্দিত হইয়াছে । এমন কি মার্কসের প্রথম আন্তর্জ[তিক প্রতিষ্ঠার নংবাদও (৩৬) 
বাংলার শিক্ষিত হ্থধী সমাজের নিকট অবিদিত ছিল না। স্থতরাং আশা 

ও রাজনৈতিক আদর্শের ব্যাপকত। এবং দৃষ্টি ভঙ্গীর উদারতার ফলে রাজনৈতিক 

আন্দোলনের উদ্দেস্তা এবং লক্ষ্যও পরিবতিত হইল । উনবিংশ শতবের 

ষষ্ঠ দশকের মত শুধু উচ্চ সরকারী এবং দায়িত্বশীল পণমর্ধাদার . দাবীই আর 
যথেষ্ট বলিয়। বিবেচিত হইল ন!। স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাহার 4 85:01, 
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হইতে রাজনৈতিক আদর পরিবত্তিত হইল। উচ্চ সরকারী পঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অধিকারই আর যথেষ্ট ৰিবেচিত হইল না। জাতী 
পরিষদে আদল লাভের দাবী ধ্বনিত হইল। এই আদর্শকে বাস্তবে 

রূপায়িত করিবার জন্য স্থরেন্দ্রনাথ ভারত সভা এবং শ্িশিরকুমার ঘোষ 
“ই্ডিয়। লীগ স্থাপন করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন আরম করেন। শিক্ষিত 

মহঙ্গে গুপ্ত সমিতি স্থাপনের অস্কুর উন্মেধিত হয় । শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন পাল 

প্রভৃতি তাহাদের সমিতিতে বুটিশ গভণমেণ্টের দাসত্ব করিবেন না৷ বলিয়।! 
সন্কল্প করেন। 

কিন্তু এই জাগরণের মুখেও পশ্চাতের প্রবল আকর্ষণ অন্থভৃত হয়। স্বীকৃত 

বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্কতের সম্মুখে দীড়াইয়া বাংলার শিক্ষিত সমাজ 

আত্মশক্তি লাভের প্রেরণায় পশ্চাতের পানে দৃষ্টিপাত কবিয়াছিলেন, এবং বিদেশী 
শাদন্কর্তর নিকট পদে পদে লাঞ্চিত ও অপমানিত হইয়া অতীতের শ্রেষ্ঠত। 

দ্বার! বর্তমানের ক্ষুদ্রতাকে চাকিবার চেষ্টা করিতে থাকেন, এবং একট? উগ্র 

ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত দস্ত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে । তাই, চৈন্রমেলার 

অপর নাম জাতীয় মেল। না! হইয়া হইল 'হিন্দুমেলা” ; আর প্রথম জীবনের 

অসংযত ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসকে ১৮৭২ সালে হিন্দু-ধর্সের শ্রেষ্ঠত1 সম্পর্কে বন্ডৃত! 

করিতে দেখা যায়। হিন্দু-ধম ও হিন্দুরাজ্য :পুনঃ সংস্থাপনের একট সচেতন 
প্রচেষ্ট। দিকে দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে । 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা ও কম জীবনের নৈরাশ্থ ও বার্থত৷ মধ্যবিতের 
এই ভাব-বিপ্লবের উত্স হইলেও এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ এই ভাব-বিপ্রবের 

নেত! হইলেও মধ্যবিত্ত মানসের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কচ্ছেদ তখনও পাকাপাকি 

হয় নাই। ইতিপূর্বে নিজেকে শাসনযস্ত্রের সহিত একীতৃত করিয়া শিক্ষিত 
সম্প্রদায় যে সথখন্বপ্ে বিভোর ছিল, তাহার ভিত্তি শিথিল হইলেও এবং সরকারী 

মনোভাবের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘনীভূত হইতে থাকিলেও আত্মীয়তার 
সব করটি গ্রস্থি তখনও ছিন্ন হয় নাই। তাহাদের মনে তখনও ক্ষীণ আশা 

প্রবাহিত হইতেছিল যে, সাআজ্যিক শাসনকতণদের ভূল ভাঙ্গিবে ; মধ্যবিত্তকে 

তাহারা বঞ্চিত করিবেন না। সেই বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়াই শিশিরবু মার' 
ঘোষ 'লিখিয়াছিলেন, “1 মত 0677181)0 2, 7১97119077৮ 0000 ০0জার। [02 
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ইংরাজের নিকট হইতে আমর! যে নিজেদের শ্বতগ্র পালরমেপ্ট দাবী করি, 
তাহা তাহাদের 'শ্রম লাঘবের জন্তই । সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তাঁ হুইয়াই 
বঙ্কিমচন্দ্র ভানণকুলার প্রেস এ্যাক্ট বিতর্কের যুগে দেশীয় সংবাদপত্রের শ্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । এ সম্পর্কে 'অম্ৃতবাজার পঞ্জিকার, 
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মতে গভপমেপ্টের প্রতি অবিশ্বাসের যে মনোভাব দেখ! দিয়াছে তজ্জন্ত দেয় 
। সংবাদপত্রের প্রচারকার্ধই দায়ী।-..বঙ্কিমবাবুর হ্যায় শিক্ষিত নেটিভের এই 
: মন্তব্য শুনিয়। আমর! বিশ্মিত হইয়াছি। কারণ তিনি আমাদের সমাজে 
অন্ুল্পেখযোগ্য আনে প্রতিষ্ঠিত নহেন। কোন স্বাধীন দেশে যদি বস্ষিমচঞ্জের 
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সুরের কোন লোক এইক্সপ মন্তব্য করিতেন তাহা। হইলে তিনি সর্ধলাধারণের 
নিন্দাভাঙ্গন হইতেন। কিন্তু বিদেশী গনরণুমেপ্টের চাপে একনিষ্ঠ স্বদেশ 
প্রেমিকও স্বদেশের বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয় ।..'বস্কিমবাধুর এই ছুষ্ট' মন্তব্য 

ইতিমধ্যেই তাহার প্রসুর অনুমোদন লাভ করিয়াছে ।...তিনি মাসিক মানত 
ছয়শত টাকা মাহিন। পাইয়া থাকেন এবং আশাকরা যায় প্রমোশন পাইলে 
তীহার উৎসাহ দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে । 

_ ভুব্বিপ্লবের .. এই . ঘাতপ্রত্তঘাতের তরঙ্গে. বন্ধিমচন্জ্ের .দাহিত্যজীবনের 
দ্বিতীয় পর্বের স্ত্রপাত। মি মি 

ছুই 

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প কর্মের দ্বিতীয় পর্বের প্রীরস্তও প্রথম পর্বের স্থায় বিস্ময়কর 

এবং গুরুত্বপূর্ণ । “ছুর্গেশনন্দিনী'তে প্রাণপ্রাচূর্য ও আত্মোপলব্ধির প্রেরণা 
স্ষচ্ছন্দ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, 'ম্ণালিনী*র অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় 
আঁশাভঙ্গের ক্রমবধমান চেতনা আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মাভিমানে পরিণত 

হইল | “বঙ্গ দর্শনের আবির্ভাব এই মানসিক আলোড়নের ফসল | বঙ্কিম-মানসে 
বূপাস্তরের কাজ চলিয়াছে। 

এদেশের “নূতন” অভিজাত শ্রেণী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সামাজিক 

সংকটের মধ্যে এবং বুটিশ বণিকতস্ত্রের প্রয়োজনে ষ্ট হইয়াছিল । তাই 

তাঁহাদের সামজিক ভিত্তি ছিল শিথিল, এবং তাহাদের সমৃদ্ধি এবং এমন কি, 

অস্তিত্ব পর্যস্ত ছিল কোম্পানী-রাজ-নির্ভর ৷ প্ররুত পক্ষে, শাসক বিদেশী বণিকতন্ত 
এবং শাসিত দেশী জনসাধারণ, এই ছুই" সীমারেখার মধ্যে তাঁহারা ছিলেন 
মধ্যব্বত্বভোগী । ফলে, তাঁহাদের সামাজিক আচরণ এবং, আদর্শে একটা 
স্বাতশ্ত্রাধ্মী বিশিষ্টতাঁ পরিলক্ষিত হয়। ত্রাহারা যতখানি ছিলেন বৃটিশ 

বণিকতস্ত্রের আপনার জন (অন্তত তাহারা! ইহাই কল্পনা! করিতেন ) ততধানি 

ছিলেন এদেশীয় জনসাধারণ হইতে দুরে । দেশীয় সমাজ হইতে তাহাদের 

এই ব্যবধানই ভীহার্দিগকে একট। অকারণ দ্ভ ও স্যাতস্ত্রেে মণ্তিত করিয়াছিল ;* 
বিদেশী শিক্ষায় আলোকগ্রাপ্ত কোন উচ্চপদপ্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে নিরক্ষর 
সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে একীভূত. করি৷ ভাবিতে পারা এবং 
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ভাষেধ আদানপ্রদদান কর! ছিল কল্পনাতীত । কিন্ত এই স্বাতন্ত্রবোধ এরং 
আত্মাভিমান যে ভ্রান্ত আদর্শের উপূর প্রতিষ্ঠিত এবং মূল্যহীন শ্রেষ্টতাবোধকে 
আশ্রয় করিয়! লতাইয়া উঠিয়াছে, প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস কাটিয়! যাওয়ার পরই 
তাহা অনুভূত হইতে থাকে । বন্ধিমযুগ .স্ইে আশাভুঙ্ের, যুগ | 

সুতরাং যে বুদ্ধিজীবী স্বাত্য র্মী-মহল পূর্বে অতি যত্তে নিজদিগকে নিষ্শ্রেণীর 

কদুষ এবং সাধারণের অম!জিত আচরণ হইতে রক্ষ। করিয়। চলিতেন, এ যুগে 

তাহাদের পক্ষে সেই দৃষ্টিকোণ বর্জন করিতে হইল | ধাহারা ছিলেন আপনার 
সুখদুঃখ ও স্বপ্নের ভাঙ্গাগড়া লইয়া আত্মসমাহিত, বাহিরের, কোলাহল বর্জন 

করি ধাহার! আশ্রয় লইয়াছিলেন আপনার মনে, এখন তাহাদিগকেও উন্মুক্ত 

রাজপথে াড়াইয়া বলিতে হইল, তাহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া বাইতেছে তাহাদের 

মধ্যাহ্নের আশায় অমাবন্তার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। অন্তরকে 
বাহিরে প্রদারিত করার প্রয়োজন অন্ভৃত হইল । ন্ুখের দিনে স্থুখ 

ভাগাভাগিতে তাহাদের ষে অনিচ্ছা ছিল, দুঃখের দ্বিনে বাধ্য হইয়াই 
তাহাদিগকে অন্যের সমবেদনা আকর্ষণের উপায় খু'ঁজিতে হইল । 

“বঙ্গদর্শন” বুদ্ধিজীবী মানসের এই বপান্তরের উজ্জল স্বাক্ষর | বঙ্কিমচন্দ্রের 

জীবন ইতিহাসের লিপিকারগণ প্রত্যেকেই প্রাক-বঙ্গদর্শন যুগের ব্ষিম-চরিপ্রের 
স্বাতগ্য, অদামাজিকতা! দস্ত, ইত্যাদি গুণের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। 

কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করিয়া অসামাজিক বঙ্কিম সামাজিক হ্ইয়] 

ওঠেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মানুষের জ্ঞান যেমন আপেক্ষিক মান্গুষের 

ক্রিয়া তেমনি প্রত্যক্ষণক্ষেের সীমায় আবদ্ধ থাকে না; আশ লক্ষ্য 

সিদ্ধির উপকরণ হইয়াও ইহা পরোক্ষে সেই লক্ষ্য অতিক্রুম করিয়। 
নৃতন লক্ষ্যের সংকেত জানায়, অথবা নৃতন লক্ষ্য দিদ্ধির উপকরণে 

পরিণত হয়। নিজেকে বাহিরে প্রসারিত করিতে এবং নিজের 

শৃগ্ভতার প্রতি অন্তের দুষ্ট আকর্মণ করিতে যাইয়া বুদ্ধিজীবী মানসকে অস্তের 
শৃন্থতার প্রতিও দৃষ্টি ফিরইতে হইল, অপরকেও নিজের অস্ত্রে সার 
করিতে হইল । তাই, “বনুদর্শনের পত্র সুচনায়ই দেখিতে পাই,**" 
'আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরম্পয় 

, সহ্ৃদয়ত! কিছুমান্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্ধ লোকেরা, মূর্খ দরি্র লোঁক- 

দিগের ফোন ছুঃখে ছুঃখী নহেন । মুর্খ দরিদ্রের, ধনবান্ এবং কৃডবিষ্কদিগের 
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কোন সুখে সুখী নহে এই সহ্ৃদয়তার অভাবই দেশোননতির পক্ষে সম্প্রতি 

প্রধান প্রতিবন্ধব...এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল 

এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । বরং যে 

যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, দেই নেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, 
বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা সম্পন্ন ।-.'সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ । 

সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা: ভাষায় প্রচারিত না 

হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহ।দিগের মর্শ বুঝিতে পারে ন"ঃ তীহার্দিগকে 

চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংস্রবে আসে ন11” (বঙ্গদর্শনের পজ-স্ুচন। ; 

বিবিধ প্রধস্জ,'ইয় ভাগ ; দাহিতা পরিবৎ সংস্করণ ; পু ২২৪-২৫) 

পাবে 'ুর্গেশন্ন্দিনতর ্রাণপ্রাচূর্যের স: হিত নবলব্ধ, আত্মচেত্না.. এবুং 

আত্মুজিজ্ঞদা . সংযুক্ত হয়।. আর _আত্মচেউনা, হইতে এই উপলব্ধি আিরাছে, 

যে, মধ্যবিত মানসের উদ্চপদ লাভের দাবী ৎ অথব | নিজস্ব ধ্যানধারপার গৌরবে 
ভবিষ্যাংকে স্থাষ্টি করিতে হইলে শুধুমাত্র শিক্ষারভিমানীর ইংরাজি বন্তৃতার আকাশ 
ফাটানো! চীৎকারই যথেষ্ট নয়; উৎকেন্ত্রিক শিক্ষাভিমাঁনীকে মাটিতে পা ফেলিতে 

হইবে, এবং এ দেশের মা্টা হইতৈই অপরাজেয় শক্তি আহরণ করিতে হইবে। 
এই. উপলব্ধি হইতেই আত্ম- চেতনা. পর-চেতন! অর্থাৎ, সামগ্রিক চেতনায় 
রূপান্তরিত হয়, এবং ং নিন পরিপ্রেক্ষিতে ফেলিয়া ও সুস্পষ্ট আদর্শ সনমখে 
রাখিয়! সমাজ-মানপকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 'বঙদর্শন, 

প্রকাশের পূর্বে বাহ্বিম-মানস এই চেতনায় উদ্ৃদ্ধ হইয়াছিল, এবং ইহার 
মাধৃমেই বঙ্কিগচচ্র বাস্তবকে রূপান্তরের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। | 

িখ্পিট কাল 

আর-এই জর্ধধারা- হইতে বাষ্থিমচজ্জের হজনী ক্রয় এবং তাঁহার শিল্পমানও 

টা তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়। তাহার শিল্পক্রিয়ী উদদেশ্ঠমূলক এবং প্রচারধর্মী। 

সাধারণ অর্থে ধু উদ্েস্তূলক নয়, তাহা নতিধর্মমূলক। বঙ্ধিমের ইন্দুরাজ্য 
ও হিন্দু র্ম সংস্থাপনের _সংকল্পের পরিচয় আমরা 1 ইতিপূর্বে 'স্বণালিনীতে 
গ্ইয়াছি। উত্তর-্দরশ বঙ্গদর্শন যুগে ॥ এই সংকল্প পরিপূর্ণ শক্তি ও রূপ লইয়া 
আত্মপ্রকীন করে । এখন নন ইইতে তাঁহার র শিলপপ্রচে্া মূলত হিনদুধর্মসন্মত ঘ্বতিক 

আচরণ এবং ুল্যমান প্রচারের বাহন মাত্র। অবশ্ত বস্িমন্্র সনাতন হিনুধর্মকৈ 
পর কন এক) জি 

তাহার র্ যুক্তিবাদী: সিদ্ধান্তদ্ধরা অনেকাংশে সংশে।ধিত আকারে গ্রহন, 

করিয়াছিলেন । সেকথা পরে আঁলেচ্য। পরবর্তীকালে ২ ১৮৮ সালের রব 



৫৮ র বঙ্কিম-মানস 

ভাগে গ্রচারে বাংলার নবীন লেখকগোঠীকে বস্বোধন করিয়া বলেন, “যাহা 

অসত্য, রি পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা সবর্থসাধন যাহার উদ্দেশ, সে 
এরা পািল্বশীা 

সকল প্রবন্ধ: কখনও । হিতকর হইতে পারে না, ুতরাং তাহা একেবারে 
পরিহাধ্য। 'সত্য ও ধর সাহিত্যের উদ্দেস্তা। ॥ অন্য উদ্দেশ্টে লেখনী ধনী ধারণ 

মহীাপি |” (বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ; সাহিত্য প পরিষৎ সংস্করণ) পৃঃ ২০৬) 

শিল্পক্রিয়ার রর এই, নৈতিক সংজ্ঞ। দ্বারাই তাহার ্থষ্টিকলাঁর বিচার করিতে হইবে; 

নৈতিক আদর্শ বিস্বৃত হইয়। অথব। ইহার মূল্যমান উপেক্ষা করিয় তাহার শিল্প- 
ধিচার সম্ভব নয়। এবং তাহার উপন্তাসগুলিকে এমনভাবে সংগঠিত করা 

হইয়াছে, উপন্যাসে বণিত ঘটনাজ্রোতের পারম্পর্য এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, 

এবং চরিত্রগুলিকে এমন পটভূমিতে স্থাপন করিয়া চিত্রিত কর! হইয়াছে যে 
তাহাদের জীবন-আলেখ্য হইতে সহজেই একটি টনতিক সত্য প্রতিভাত হয়। 

নৈতিক শিক্ষাদানের জন্যই যেন ইহাদের স্থষ্টি। বল! বাহুল্য শিল্পকলার এই 
নৈতিক ব্যাখা! তাহার শিল্পক্রিয়াকে স্বাভাবিক গতিধারায় প্রবাহিত হইতে দেয় 

নাই, বরং পূর্ব-নিধ্ণরিত পথে সঞ্চারিত করিয়া ইহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। 
আর ইহাতে তাহার সমাজ-সংস্কার আদর্শের দ্বাভাবিক সংরক্ষণশীলত! পরিচ্ফুট 
হইয়া উঠিয়াছে। 

ছিতীয় পর্যের প্রথম উপন্যাস “বিষবৃক্ষ'-এ এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত 
হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন মান্থুষকে তাহার সমকালীন পরিবেশে রাখিয়া 

বিচার বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, অপর দিকে তেমনি শিল্পী ইহাকে 
/নৈতিক আদর্শ প্রচারের বাহনরূপেও ব্যবহার করিয়াছেন । 

২/ “বিষবৃক্ষণ কি সে সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, “রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ$ 
ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে... চিত্তসং্যমের অভাবই 

ইহার অঙ্কুর, তাহাঁতেই এই বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মন্কু্তেশ্বী ) একবার ইহার 
পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর,*"" 
কিন্তু ইহার ফল বিষময়) যে খায়, সেই মরে।” ( বিষবৃক্ষ,” সাহিত্য পরিষৎ 

সংস্করণ ; পৃঃ ৯০ ) বন্ধিমচন্ত্র এই ত্বকে বিধবা! কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেজের 

বিবাহ এবং কুদ্দর আত্মহত্যার শোচনীয় পরিণতি দ্বারা সগ্রমাণ করিবার প্রচেষ্টা 
করিয়াছেন। নগেন্ত্রে রিপুর তাড়না এবং চিত্ত সংমের অভাব হইয়াছিল, 

: কেন না সরে প্রথম সী হুধ্যমৃখী বর্তমান থাক! সত্বেও কুন্দের আকর্ষণ অঙ্গুডব 
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করিয়াছিল £ আর কুন্দর টিতসত্ঘমের অভাব ছিল, কারণ বিধব1 হ্ইয়াও সমাজ" 

ধর্মের বিধান উপেক্ষা করিয়া সে নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল। নিঃসন্দেহ, বঙ্কিম" 
চন্দ্র বহ-বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ সম্পকিত মমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনকে 

উপলক্ষ্য করিয়াই “বিষবৃক্ষ' রচন1 করিয়াছিলেন, এবং নিদিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিকোণ 
হইতে নির্দিষ্ট তত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্টেই তাহ! করিয়াছিলেন । বিধবা-ব্িবাহ 

সম্পর্কে তাহার মতামত কি তাহা কয়েক বৎসর “সাম্য* এ তিনি পরিফার বিশেষণ 

করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন, "**.বিধবা বিবাহ ভালও নহে, মন্দও 

নহে ; নকল বিধবার বিবাহ হওয়া! কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত 

বিবাহে অধিকার থাক! ভাল। যেস্ত্রী সাধবী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভাল 

বা।সয়াছিল, দে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা! করে না যে. জাতিগণের 
মধ্যে বিধবা! বিবাহ প্রচলিত আছে, সে জাতির মধে]ও পবিত্রন্ঘভাব বিশিষ্টা, 

স্নেহময়ী, সাধবীগণ বিধবা হইলে কদাঁপি আর বিবাহ করে নী।” (৩৯) একটু 

অনুধাবন করিলেই এই যুজিধারার ফাকটুকু ধরা পড়িবে । বহ্কিমচঞ্জের শুদ্ধ ততের 
ক্ষেত্রে অন্যান্ত সামাজিক অধিকার যথা শিক্ষার অধিকারে স্তায় বিধবাদের 

বিবাহের অধিকার ন্বীক।র করিতেছেন, এবং অধিকার তত্বানুঘায়ী তাহার 

যৌক্তিকতাও নম্বীক।র করিয়া লইতেছেন। কিন্তু যাহা তিনি যুক্তির 
খাতিরে ম্বীকার করিতেছেন, তাহাঁকেই তিনি প্রচলিত সামজিক 

নীতিবোধের মানদণ্ডে পুনর্বার অন্বীকার করিতেছেন । কেন না, উপরোক্ত 

উক্তির দ্বিতীয় অংশেই তিনি ঘোষণ! করিতেছেন যে, যে বিধবা তাহার পূর্ব- 

স্বামীকে আন্তরিক ভালবাঁসিয়াছে মে পুনরায় বিবাহ করে না। এই উক্তির 

মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বিধবা-বিবাহের প্রতি তাহার সহানুভূতিহীন মনোভাব ফুটিয়! 

উঠিয়াছে। অর্থাৎ, কোন বিধবা যদি প্রকৃতই বান্তবক্ষেত্রে তাহার বিবাহের 

অধিকার প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তানুষায়ী তাহাকে কোনক্রমেই 

আর “সাধবী” “পবিভ্রন্ভাববিশিষ্টা” “ন্নেহময়ী” ইত্যাদি কোন বিশেষণেই ভূষিত 

কর! যাইবে না । বরং সমাজধর্ম তাহাকে বার বার একথাটাই স্মরণ করাইয়া দিবে 
যে, সে তাহার পুর্বন্থামীকে “আস্তর্িক' ভালবাসে নাই । বঙ্ষিমচন্তর যুক্তিবাদ অস্ু- 
সরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা কার্ধকরী করিতে 
তিনি প্রস্তুত নন। স্থতরাং তাহার কার্মকারিতা-বিমুখ অধিকার হ্ববিবোধী | ইহার, 

একাংশে “হা” এবং অপর অংশে অঙ্থরূপ একটি 'ন1১। তাহা “হইলে এই 
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অর্ধিক|রের মূল্য কি? যে অধিকার বাস্তবে প্রয়োগ করিলে সমাজে নিন্দিত হইতে 
হুইবেঃ সে অধিকারের প্রয়োজন কি। 

সম্ভবত বস্থিম-মানসে এই ন্ব-বিরোধ ধরা পড়ে নাই। ধরা না পড়িবার 
আরও একটি কারণ এই যে, বন্কিমচন্দ্র অন্ভূতিকে তাহার নিজন্ব নিয়মে বিচার 
না করিয়া সমাজবধর্সের স্থত্রান্যায়ী তাহা নিধারণ করিতে চাহিয়াছেন | উপরে 

উদ্ধত “দাম্য'-এর আধকার বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, যে একবার 

কাহাকেও আন্তরিক ভালবাসিয়াছে, সে দ্বিতীয়বার অন্ত কোন ব্যক্তিকে আন্তরিক 

ভালবানিতে পারে না; অথবা দ্বিতীয়বার কেহ আন্তরিক ভালবাসিয়৷ ফেলিলে 

এইবপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, ভাহার প্রথমবারের ভালবাসা সত্য 

ছিল না, তাহ কৃত্রিম। এই তত্বে ভালবাসা অতএব ভালবামা গুণের 
আধার মনের ক্রমবিকাশমান, কৃষ্টিধর্মী, পরিবর্তনশীল প্ররুতি স্বীকৃত হয় নাই; 

ভালবাসাগুণকে একটা, অচল সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ আবদ্ধ করিয়া হদের জলের মৃত 

স্থির ও স্থিতিশীল বলিয়া! গ্রহণ করা রী হইয়াছে, ছু নদীর স্রোতের মত গতিশীল 

বলিয়া উপলব্ধি করা হয় নাই। প্ররুতপক্ষে, মাগষের মী দ্ধ ভাবও 
(আইডিয়! ) নয়, স্য়স্ত,ও নয়। যে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে মনাক্রয়াসীল, সেই 
পরিবেশ কর্তৃক ইহ। প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হইম্জা চলিয়াছে, এবং পক্ষান্তরে সেই 

পরিবেশকেও নে স্থষি করিয়া চলিয়াছে। একদিকে স্যষ্টিশীল মন, অন্তদিকে 

স্থটিকারী পরিবেশ, এই দুই সতের পূর্ণ সঙ্গতির মধ্যেই একটি বিশেষ একক 

সত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই একের অন্তভূক্ত থাকিয়। মন পরিবেশকে, ও 

পরিবেশ মনকে নিরন্তর স্থষ্টি করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই ইহাদের ঘ্ব তব 
বৈশিষ্ট্য । পরিবেশ হইতে যে অভিজ্ঞতা আন্মে তাহা! পরিবেশের প্রতি . 

মনের আচরণসম্ভ ত, আবার মনের বিশেষ লক্ষণগ্ুলিও পরিবেশ কতৃক নিয়ন্ত্রিত । 

মনকে বাদ দিয়া পরিবেশ সত্য নয়, আবার পরিবেশ বাদ দিয়! মনও সত্য নয়। 

নুতরাং মন ও পরিবেশের এই অবিচ্ছেদ্য স্বগ্রিশীল ধর্মের জন্যই এই মন- 

পরিবেশ সম্পর্ক স্থিতিশীল নয় ; ব। বিচ্ছিন্নভাবে মন বা পরিবেশও অপরিবর্তনীয় 
নয়-। ইহাদের সম্পর্ক গতিশীল, এবং নিয়ত বিকাশমান। এই সম্পর্কের, 
কোন একটি কেন্দ্রে মংগঠিত রূপান্তর, সমগ্র পরিস্থিতিকেই রূপান্তরিত করে। 

মনের এই ক্রিয়াশীল প্রবহমান প্রকৃতির ্বীকৃতি বস্িমচন্দ্রে নাই বলিয়াই মনে 

হয়। তাহর উক্তিতে একথাই সুচিত হয় যে, ভালবাসার পাত্র অস্তহিত হইলে 
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অথবা সম্পর্ক বিনষ্ট হইলে ঈীনের নৃতন সম্পর্ক পাতার গুগও বিনষ্ট হইয়। ঘুয়। 
অর্থাৎ ভালবাস! রিপু-সেবার পর্যায়ে নামিয়া যায়। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, 

বন্ধিমচন্দ্র আচুভূতিক সত্যের মানদণ্ডে অনুভূতিকে বিচার করেন নাই, আঙ্গভূ্তিক 

সম্পর্ককে নীতিধর্ষের অনুশাসন দ্বার! নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন । মে জন্তই 
তাঁহার আদর্শ সাধবা স্ত্রী 'রজনী'র লবঙ্গলতিকা | লবঙ্গের “দমুদ্রতুলা হৃদয়ে” 
অমরনাথের জন্য এতটুকু স্থান আছে কিন! তাহার উত্তরে সে বলিতেছে +নাহষে 
আমার স্বামী না হইয়া একবর আমার প্রণয়াকাজ্ছী হইয়াছিল, তিনি*নয়ং 

মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই । লোকে পাখী 

পুধিলে যে স্সেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি অমার সে ন্লেহও কখন হইবে 

না |” (রজনী, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ; পু ৮৫ )কুন্দ এই সনাতন আদর্শ 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছে । তাই তাহার ভালবাসা, তাহা আন্তরিক হইলেও 

পাপাচার আর পাপাচার বলিয়াই তাহা! ইন্দ্রিয-দহন-সঞ্জাত । নগেন্দ্রের প্রতি 
কুন্দের ভালবাস! অস্কুরিত হওয়ার পর হইতেই কুন্দকে এমন ভাবে অঙ্কিত কর 

হইয়াছে বে, একট! পাপ-চেতনা সর্বক্ষণ তাহাকে সন্কুচিত কারয়া রাখিয়ান্ে, 
তাহার মুখ হইতে ভাষ। কাড়িরা। নিয়াছে, এবং তাহাকে ঘর-ভাঙ্গ। কলঙ্কের 

কালিমায় লিপ্ত করিয়াছে । 

অথচ কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রের সহানুভূতি ও উদর মনোভাব যে নূতন ভাবে। 

কুন্দকে স্থষ্টি করিয়া চলিয়াছিলঃ এবং নগেন্ছের প্রতি কুন্দের অনুরাগ যে নূত 

ভাবে নগেন্দ্রকেও স্থষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, তাহ। শিল্পীর দৃষ্টিকে এড়াইয়া গিয়াছে । 
আর স্ুর্ধযমুখীর স্বাভাবিক অহমিকার জন্তই হউক, অথবা অন্ত কোন কারণেই 
হউক, হুর্য্যমুখী-নগেন্দ্র সম্পর্ক" যে উত্তর উত্তর একটা প্রাণহীন গতানুগতিকে 
পরিণত হইয়া গিয়াছিল, এসত্যও শিল্পী উপেক্ষা করিয়া! গিয়াছেন। এইরূপ 

উপেক্ষার একমাত্র কারণ, শিল্পী আম্বভূতিক সত্যকে মর্ধাদ! দানের জন্য অথবা 

নিরপেক্ষভাবে এই প্রবাহকে অনুসরণ করার জন্ত লেখনী ধারণ করেন নাই, 
প্রচলিত নৈতিকসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তই “বিষবৃক্ষ” রচন। করিয়াছিলেন । 

হুতরাং কুন্দর ট্র্যাজেভি অথবা কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের ট্রাজেডি এই, জন্য 
নয় যে, সামজিক অচলায়তন ইহার সার্থক পরিণন্ির গতিরোধ করিয়া 
ঈাড়াইয়াছিল এবং কুন্দ নগেন্দ্রের সীমাবদ্ধ শক্তি দুর্জয় সংকল্প লইয়া সংগ্রাম 
করিয়াও সেই অচলায়তনকে জয় করিতে পারে নাই। কুন্দর টটাজিছি খ্রধং 
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কুন্দ-নগেন্ত্র সম্পর্কের অনিবার্ধ ব্যর্থতা এইজন্যই যে, তাহা. সনাতন... ঠনতিক 
আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিয়! বঙ্িমচন্ের দুটিতে পাপাচারে নিমগ্ন হইাছিল। 
ব্যর্থতা এইজন্য নয় যে, সামাজিক সম্পর্ক তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে, ব্যর্থতা 

এই জন্য যে, তাহারাই বিধিবদ্ধ নৈতিক আচরণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, 
.ধে মানস-বিপ্লব ও ভাবতরঞ্গ নগেন্দ্রের সমস্ত নীতিবোধকে প্লাবিত করিয়া 

ফেলিয়াছিল, তাহার প্রথম বাস্তব অভিব্যক্তির অব্যবহিত পরক্ষণে নগ্ন 

শিহরিয়! উঠিল; তাহার নীতিবোধ তাহাকে আঘাত করিতে থাকে আর 

কুন্দনন্দিনীর অগোচর পাপ-চেতন! তাহাকে পান্না দিতে থাকে, সমস্ত স্থখেরই 

সীমা আছে। কিস্তকি ভাবে এই উদ্দাম ভাবতরঙ্গ নিমেষে প্রবল প্রতিক্রিয়ায় 
পরিণত হইয়া গেল, তাহার সঙ্গত কোন মীমাংসা বঙ্কিমচন্দ্র করেন নাই। 

অবশ্থ তাহা প্রত্যাশি তও নয়। কারণ তাহার শিল্পব্টি নৈতিক তত্ব প্রমাণের 

বাহনমাত্র; “সাহিত্যকে নিয় সোপান কারয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণের” (ধশ্ম 

ও সাহিত্য; বিবিধ প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; পৃঃ ১৮২ ) প্রেরণায় তিনি 

অন্ুপ্রাণিত। নগেন্দ্র কুন্দকে ভালবাসিয়া অধর্মাচরণ করিয়াছিল; স্তরাং 

ফলভোগ মারাত্মক । ইহা! শুধুমাত্র অন্ভূতির বিক্ষোপ অথবা পাত্র পরিবত নের 
সমস্যা নয়, অথবা পরিবেশকে নৃতনভাবে স্থ্টি করার সমস্যাও নয়। নগেন্দ্রকে 

কয়েকটি নৈতিক অন্থশাসন দ্বারা তাহার অন্কভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, তাহা 
হইলেই তাহার ভাঙ্গ! ঘর পুনরায় পরিপূর্ণ মাধুধে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। 
নীতিপ্রবণতার জন্যই বঙ্কিমচণ্র স্বয়ং অথবা নগেন্্র কেহই কখনো একথা 

উপলব্ধি করেন নাই ধে, স্ুধ্যমুখী হইতে কুন্দনন্দিনীতে নগেন্রের অনুভূতির 
বিক্ষেপ তাহার একক আত্মগত মানস প্রকরণের ফল নয়। স্থুধ্যমুখী-নগেন্জ 

সম্পর্ক উত্তরোত্তর শিথিল হইতেছিল ; তাহার সজীবতা! অন্তুহিত হইয়া অন্ুষ্ঠান- 

পৃভ গতানুগতিক ধরীচরণে পর্যবসিত হইতেছিল। তাহা স্পন্দনহীন হয়। 

আসিতেছিল । তাই চরম সংকট মুহুতেও এই সম্পর্ককে অল্লান সৌষ্টবে বাধিয়া 
রাখার কোন প্রচেষ্টা সুরধ্যমুখী করে নাই । সেজন্যই নগেন্দ্রর পক্ষে প্রতিসংবেদী 
পরিবেশ ্থষ্টি কর! অথবা তাহার আকর্ষণে সাড়া দেওয়া সহজ হুইয়াছিল। বস্ 

অনুভূতির সঞ্চার, ক্রমবিকাশ অর্থাৎ অস্থভূতির নিয়মে ইহা! যত বাত্তব বা সত্যই 
হউক.না কেন বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নগেশ্দ্রর এই মানসিক বিক্ষেপ পাপ। তুন্দের 
ভাঁলবাসাও পংপ। (কেননা মানবিক সম্পর্ক ধর্ম-সম্পর্কে রূপান্তরিত হইলেই 
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তাহা নার্থকঃ « অন্তথায় উয়। এই সত্যই বস্কিমচত্র “বিষবৃক্ষে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । | 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মানবিক সম্পর্ককে যথার্থ মানবিক সত্য দ্বারা 
বিচার ন। করিয়! অতিপ্রাককৃত সত্য দ্বার বিচারের প্রচেষ্টা তাহার শিক্পক্রিম্বাকে 

সীমাবদ্ধ করিয়াছে, এবং তাহার রক্ষণশীলঙাঁকে প্রকট করিয়াছে । কোন নৈতিক 

তত্বই বাস্তবতা নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সতোর মর্ধাদা পাইতে পারে না। বিশিষ্ট 

সামাজিক পরিধেশ এবৎ সম্পর্কের মধ্যে তাহার আবিভাব, আবার সামাজিক 

রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশিষ্টতারও ব্পাস্তর । বহ্ছিমচন্দ্র এই আপেক্ষিক 

পরি-প্রক্ষিতে নৈতিক তত্বের বিচার করিতে পারেন নাই ; তাই পরিবতিত সমাঁজ- 
বিন্যাসের বাস্তব পটভূমিতে রাখিয়া নৈতিক আদশের কার্ষকারিত বিশ্লেষণ করেন 

নাই অথবা তাহার যাথার্থ্যও যাচাই করেন নাই । নৈতিক বিধানকে কালাতীত 
দেশাতীত মর্ষাদ। দান করিয়া সর্বকালের মানুষকে সেই বিধান অনুযায়ী স্ব-স্ব 
আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়াছেন । এই দৃষ্টিমার্গ হইতে সত্যে উপনীত হওয়া 

কঠিন । বস্থিমচন্দ্রও পারেন নাউ, কিন্তু তীহার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তাহার 
পশ্চাৎ আকর্ষণ অনুভূত হইল। বাস্তবকে বূপায়িত করার সংগ্রামে তিনি 
কতদূর অগ্রসর হইবেন, তাহার আভাসও প্রথম পদক্ষেপেই পাওয়া গেল। 

কিন্ত নীতিশিক্ষার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াও কুন্দনন্দিনীর জন্য কয়েক বিন্দু 

অশ্রু বিসর্জন করিতে হয়। কুন্দ চোখের সামগ্রী, হৃদয় দিয়া অন্কুভব করার 

সামগ্রী রূপে চিত্রিত না হইলেও পাঠকের সংব্দেনার ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব 

অকিঞ্চিংকর নয়। তাই কুন্দর মৃত্যু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ কন্যা উৎপল 
কুমারীর মৃত্যু ৪০) নিক্ষল হয় নাই। সমাজ মানসে তাহার প্রতিক্রিয়া! হইয়াছে 
নিশ্চিত, আর বঙ্ষিমচন্দ্র যে-ফসল কামন! করিয়াছিলেন, সমাজ-মানষে তাহার 

বিপরীত প্রতিক্রিয়াই ফলিয়াছিল। এখানেও এঁতিহাসিক পরিবেশ তাহাকে 

ব্যর্থ করিয়াছে । উল্লেখযোগ্য যে, পরিবেশের কোনরূপ অপূর্ণতা ছিল না, 
অন্পুর্ণতা ছিল তাহার তত্বের। তাই তত্বকে বলপূর্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিলেও তাহাকে চিরসতোর মর্যাদা দান কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই... 

কুন্দর প্রতি অপ্রকাশিত সহা্থৃভূতি তাহার পথরোধ করিয়। ঈাড়াইয়াছে। 

(কিন্ত বান্তবকে নবরূপে রূপায়ণের জন্য গণ-মান্সকে বিশেষ উদ্দেস্তে 

বিশেষ ভাবে সংগঠিত করিতে হইবে । গণ-মানস বিশেষ অঙ্গুভুূতিতে ঠ্ান্দোলিত" 



৬3 খন্ধিম-মানস 

হইলেই চলিবে 'না', বিশিষ্ট কর্মে আন্দোলিত হইতে হইবে ; মানিক বিপ্লবকে কর্ম 
বিপ্লবে পরিণত করিতে হইবে। বস্কিমচন্্র ইতিপূর্বেই এই সত্য উপলব্ি 
করিয়াছিলেন * পুর্বোছ্ধত “বহদর্শনের' পত্রহ্চনাতে তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। 
'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর হইতে বঙ্কিমচন্ত্র স্থির সম্বল লইয়া এই কার্য আরস্ত 
করেন। মন্টলানে! ক্রিয়াকে বুদ্ধিটলানে! ক্রিয়া দ্বার! পরিপূরণ করিতে সচেষ্ট 
হন। যে বুদ্ধির জড়তা ও আত্মোপলন্ধির টৈন্য সমলাময়িক বাঙ্গালী-মানসকে 
আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এবং যে আঙ্ছন্নতী সর্ববিধ ক্রিয়া, সর্ববিধ আচরণে প্রতিভাত 
হইত সেই জড়ত1 এবং আচ্ইন্নতার মোহের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নির্মম কশাঘাত 

হাঁনিতে “আরম্ড করেন। ভীহার দৃষ্টির এবং কমের পরিধি বিস্তৃত হইতে 

বিস্তৃততর হইতে থাকে । কিন্তু পূর্বেই বিশ্লেষিত হইয়াছে যে, বুটিশ কতৃপক্ষ 
এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারম্পরিক সম্পর্ক শিথিল হইতে থাঁকিলেও) 

এবং সরকারী অবহেলায় মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ উত্তরোত্তর তীব্রতর হইতে থাঁকিলেও 

আত্মীয়তার শেষ বন্ধনাটি তখনও ছিন্ন হয় নাই । তাই বস্কিমের পক্ষে গ্রকাশ্ঠে 

বিদ্রোহ ঘোষণ। করা সম্ভব ছিল না । অপমান-লাঞ্চনার জাল! এবং বেদনার 

বিক্ষোভ বাইরের অবারিত অভিবণক্তি বর্জন করিয়া অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

বাঙ্ছন বাঙ্গ, বিজ্রপ, উপহাসের সপিল পস্থ। অবলম্বন করেন । ণবঙ্গদর্শনে 

প্রকাশিত এইরূপ রচনা লইয়া ১৮৭৪ সালে “লোকরহশ্ত' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম 

তাহার শাণিত বিদ্রপের নিষ্ঠর সরু সর আন্গুল তৎকালীন বাংল সমাজের: সর্বত্ত 

প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন; কোন একটি অন্ধকার কোণও তাহার দৃগ্টিকে-ফ্কাকি 
দিতে পারে নাই । খ্বীহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গত ক্রাহ্মধন্মবেত্া, বেদ দেঙঈী 

সম্বাদপত্র এবং তীর্থ "্যাশানেল থিয়েটর+, তিনিই বাবু, ধিনি মিসনারির নিকট 

্রষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের শিকট ব্রাক্ষ, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাঙ্ষণের 

নিকট নান্তিক, তিনিই বাবু । ***** ধাহার ক্লানকালে তৈলে ঘ্বণা, আহারকালে 

আপন অঙ্থুলিকে ঘ্বণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ত্বণা, তিনিই বাবু 

(বাবু, লোকরহম্ত ; সাহিত্য পরিষদ +ংস্করণ, পৃঃ২৩) অথবা “এক্ষণে 

'্উপস্তাবলে ব্রদ্ধার বরে, তুমি বহ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়া 
( গর্দভ, এ, পৃঃ ২৫) ইত্যাদি ধরণের উঁক্তনিছক লঘু হাস্যরসের জন্য সৃষ্ট হয় 
লই । পরিহাসের সহিত মিশিয়াছে আত্মগ্রানির চেতনা । আর ব্যঙ্গ বিজ্পের 

হাসি-অশ্রুর, অন্থরালে থাকিয়া বঙ্কিম্* শিক্ষিত গণ-মানসকে গ্লানির আঙ্ছন্গত! 



শরষ্টা ও ত্ষ্টি ; ছিতীয় পর্ব ৬৫ 

হইতে টানিয়া বাহির করিবার ব্যাকুল প্রচেষ্ট। আত্মনিয়ে।গ করিয়াছেন । প্রচণ্ড 

বেগে এই মোহ্জাল তিনি কাটিয়। চলিয়াছেন 1) 
কিন্তু বন্িমচন্দ্রের এই বুদ্ধি টলানোর কার্যক্রম অনিবার্ধূপে ্া সংকটে 

পরিণত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছিল পশ্চাতে, কিন্তু চাখ ছিল সম্মুখে। 

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এবং টৈজ্ঞানিকদের নির্মোহ তত্বানুসন্ধান প্রণালী 
তাহার বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিগাছিল। নিগুঢ় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতজী হইতে তিনি 
স্বদেশী সমাজ, রাষ্নীতি, বিদেশী শাসনের স্বরূপ, সামাজিক বৈষম্যের উৎস 

ইত্যাদি- উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, "তাহার রাষচিন্তায় যুক্তির বলিষ্ঠতা ফুটিয়! 

উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার মন ছিল অতীতের মোহময় স্বপ্নময় ইন্দ্রপুরীতে | তাই 
বুদ্ধির কথার সঙ্গে মনের কথার অপরিহার্য বিরোধ দেখা দেয়! বঙ্কিম-মানসে 
এক ঘোরতর সংকট সমুপস্থিত । একদিকে যুক্তিহীন আবেগ, অপরদিকে নির্মোহ 

যুক্তিবাদ, এই দুই পরুষ্পরবিরোধী প্রবাহের ঘাত-গ্রতিঘাতে তাঁহার মন ভয়ঙ্কর 

আলোড়িত হইতেছে । অথচ এই সঙ্কটের মীমাংস! না হইলে একটা! স্থিতিশীল 

ভিত্তি স্থাপনও সম্ভব নয়। আর সমাঁজ-মানমকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংগ্রথিত 

করাও সম্ভব নয়। “বঙ্গর্শনে* প্রকাশিত প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে বস্ধিমচন্ত্র.এই তুই 
বিরোধী মনোভাবের সমন্বয় খু'জিতেছিলেন । 

তিন 

জীবনাচরণের সংকট এবং চিন্তার সংকট চন্দ্রশেখরঃ € ১৮৭৫) এবং 

“কমলাকান্তের দ্র €( ১৮৭৫ )-এ চরম অভিব্যক্তি লাভ করে। 

চন্দ্রশেখরে" বস্ষিমচন্দ্র পুনরায় রোমান্ষের বর্ণ-সমারোহ এবং মোহময় 

গরিবেশে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং জীবনের পদ্য এবং গণ্য উভয় দিককেই একসুত্রে 

সন্লিবিষ্ট করিয়া আশ্চর্য লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন ।/ কিন্তু "চন্ত্রশেখরেরঃ 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাংপর্ধ এই যে, ইহাতে জীবনের সর্বাঙ্গীন সংকট ঘনীভূত 
হইয়া উঠিয়াছে। আর উপন্যাসে বণিত এই সংকটের মধ্যে, এবং সুরত 

অনিবাধ প্রবাহজ্রোতের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক সমাজ-জীবনের সংকট এবং : 

মনোজীবনের সংকট আবিষার করা খুব কঠিন নয়। বরং বাস্তব জীবনচক্ষার, , 
মু'কটই যেন অতীত পরিবেশের অচেন! আবহাওয়ায় পুর্গতর পো গ্রতিফলিত 
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হইয়াছে । ইতিপূর্বে সমগামগ্মিক রাঙ্ষনৈতিক ওঃমর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা 
আমর! দেখিয়াছি যে, অর্থনৈতিক সংকটের চাপে জীবন অনিশ্চিত, ছবিসহ হইয়া 

উঠিয়াছে ; আর এই সংকট দেশের দূর প্রান্তদীমায় বিস্তৃতি লাভ' করিয়ীছে। 
কোলাহলহীন, শান্তিপূর্ণ জীবন প্রবাহ সংকটমুখর অত্যাচারের আর্তনাদে পরিণত 

হইয়াছে । অর্থনৈতিক জটিল আবর্তে নিরীহ হাজষের জীবন তলাইয়। বাইতেছে। 
সমাজবিন্তাসের মধ্যে সাধারণ মাঙষের জন্ত কোন ক্ষমাই আর অবশিষ্ট নাই । 

জীবনের এই সংকট চন্দ্রশেখবে . দলনীবেগম্রে জীবন ইতিহাসে আশ্ধ- 
ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে । দলনী বেগম ফুলের মত কোমল, আর প্রভাতের 

শিশিরকণার মতই হ্থন্দর ও নিরপরাধ; পৃথিবী ্রাহার নিকট এ্রন্দর, জ:বন 

আরও শন্দর। কিন্ত এই দলনী বেগমকেও বাজনৈতিক সংঘাতের ক্রুরচক্রে 
জড়াইয়া পড়িতে হইল, এবং ঘটনার অপ্রতিরোধ্য আব্তনে ঠাহার আত্মাহুতি 

ছাড়। আর উপায়াস্তর রহিল ন1। তাহার একমাত্র চিন্তা, আসন্ন বিপর্যয়ের কঠিন 

আঘাত ব্যর্থ করিয়! মীরকাসেমের জীবন ও তীহার নিজের জীবন রক্ষ। | 

জীবনের প্রতি এই নিক্ষলৃষ মোহই তাহাকে অন্তঃপুরের বাইবে নিক্ষেপ করে 
এবং বিপর্যয়কে এড়াইবার প্রচেষ্টা সেই বিপর্যয়ের সম্তাবনাকেই তীত্রতর করিয়! 
তোলে । গুরগণ খার সহিত তীাহার সাক্ষাৎ, ইংরাঁজের সহিত আপোঁষের 

অন্থরোধ, ফলে গুরগণ খার নিকট অপ্রত্যাশিত লাঞ্চন।, ছুর্গে গুনঃপ্রবেশের পথ 
_অবক্ুদ্ধ। চন্্রশেখরের সহিত আকম্মিক সাক্ষাৎ, প্রত।পের গৃহে আশ্রয় লাভ, 
সেখান হইতে শৈবলিনীভ্রমে ইংরেজ কতৃর্ক বেগমের অপহরণ, ফষ্টরের নৌকায় 

দলনী বেগম ও কুলস'মর বাস? মহ্ন্মদ তকির ব্যর্থত। এবং আত্মদোষ ক্ষালনের 

জন্ত মীরকাসেমের নিকট বেগম সম্পর্কে কুৎসিত মিথ্যাচরণ, কুলসমের সহিত 

বিচ্ছেদ, বেগমের মুঙ্বের আগমন, প্রত্যেকটি ঘটনাই একটা আদৃশ্য শক্তির 
ইঙ্গিতে প্রচণ্ড বেগে একটি স্থনি্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 
নির্মম ইহার বন্ধন, আর অনিবার্য ইহার পরিণতি । ইহার ঘটনাধারাকে 

প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাহার নাই, নিতান্ত শক্তিহীন, উপায়হীন, তৃণখণ্ডের 
”ন্তায় দলনী বেগম ভাসিয়া গিয়াছে । পরিশেষে, নবাঁধের দৃষ্টিহীন, বিচারহীন, 
অক্ষমা দলনী বেগমের মুখে বিষপাত্র তুলিয়া দিয়াছে । 

সখ চিত্রে জীবন-দংকটের মূর্ত, অভিপ্রকাশ | সমাজ-দেহে বলিস শক্তির 
“সংঘাত ত বাধা আর এই সংঘাতজাত গতিবেগ ও রূপ পরিগ্রহ করিয়া সমাজ 



তুষ্ট ও ত্যপ্ি £ দ্বিতীয় পর্ব ৬৭ ' 

নির্দিষ্ট ধারায় অগ্রসর হইয় চলিমাছে। ব্যক্তিজীবন এই ঘটনাল্রোতের সম্ধিত 

সামগ্রশ্ত রক্ষা করিতে পারিতেছে না, বে ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া ইহ! দীড়াইয়] 
আছে, তাহ. ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, যাহ! জীবনকে ব্ধপ-রস-গন্ক-বর্ণে মণ্ডিত 

রিয়াছিল, সেই আদর্শ অপর।জেয় শক্তির আঘাতে কোথায় মিলাইয়া "যাইতেছে, 

জীবন স্বাভাবিক মূল্য হারাইয়! ফেলিতেছে। জীবনের বিভিন্ন দিকে ঘটনার 
এই লীল।-টবচিত্র্য , ইহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিজীবন আত্মরক্ষার কোন 

অবলম্বনই খুঁজিয়। পাইতেছে নাঁ। ছুরন্ত শক্তির অভিঘাতে ব্যক্তিজীবন বুঘ্দের 
মত হাওয়ায় মিলাইয়। যাইতেছে । এই মানস-চিত্রই চন্দ্রশেখরে ব্যপ্তনা লাভ 

কারযাছে। 

২কট শুধু ব্যক্তি বিশেষের ঝন'বনেই নয়, ইহ। সর্বব্যাপী । প্রতাপ ভাল- 
বাসিয়াছিল; কিন্ত তাহার ভালবাসা চরিতার্থ করিবার কোন উপায় ছিল না । 

এক্ষে-তও তাহার :বরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে প্রতাপ মুহামান । সুতরাং জীবনের আকর্ষণ 

হারাইয়া সে আত্মহত্যার প্রেরণায় উদ্দ্ধ হয়। কিন্তু জীবনাশ্বাদনের ক্ষেত্রে 
বেমন, মৃত্যু আন্বাদনের ক্ষেত্রেও তেমনি সেব্যর্থ হইল। প্রতাপ জীবনের 
কোলাহলে ফিরিয়া আসে, কিন্তু ব্যর্থতার ফাককে কোন সুখের আশা! দিয়াই সে 

আর পূর্ণ করিতে পারিল না । একট| পরাভব চেতন। তাহার জীবনকে 

বিষাদের আনন্দে আপ্লত করিয়া রাখে । অবশেষে ইংরাজের বিরুদ্ধে নিক্ষল 
যুদ্ধে সে আত্মবিনর্জন করে। মৃত্যুর পুর্বে সে বলিতেছে, “শৈবলিনী বলিয়াছিল 
বে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিল!ম, আমি 
জীবিত থাকিতে শৈবলনী বা চন্দ্রশেখরের সখের সস্তাবনা নাই । যাহার! 

*আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোঁপকারী, তাহাদিগের সুখের 

কণ্টকন্বব্ূপ এজীবন আমাৰ রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম ।**অতএব আমি 

চলিলাম 1” একটা অজান। শক্তির নিকট, বিশেষ করিয়া যে সমাজ-শি 

প্রতাপ-শবলিনীর প্রেমকে সার্থক হইতে দেয় নাই, তাহার নিকট প্রতাপ 

আত্মসম্পণ করে। ও 

* বিত্ত ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রশেখরের জীবনকৈও এই সংকট স্পর্শ করিয়াছে? 

রাজনৈতিক পরিমগ্ডলের ঝড়ে। হাওয়া, রাষ্্রলোলুপ জিঘাংনা, অসংযত চরিত্র 

ইংরাজ কর্মচারীর কামাতুর দৃষ্টি তাহার ঘর ভাঙ্গা দিছে; এবং পরও 
শুধুমাজজ লেখকের স্াায়দশ্ড বিধির কল্যাণে চক্রশেখব জীধনেরু স্থিতিশীল 
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ভিতি পারিতোঁধিকম্বরূপ লাভ করিয়াছেন । ব্যবহারিক জীঙ্ধনের সংকট 

সর্বত্রই অনাহ্তভাবে বাক্তিজীবনকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে। জীবনের 
সহজ প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! তাহার দিকভ্রান্তের স্তায় পথে-প্রান্তরে বিচরণ 

করিভেছে। 
এই ন্তায়দণগ্ুবিধির পরিপ্রেক্ষণে জর্টা শৈবলিনীকে একটা নৈতিক আদশ 

স্থাপনের দৃষ্টাস্ত স্বরূপই ব্যবহার করিয়াছেন । তাই তাহার জীবনের সংকট 
যতখানি বাইরের অভিঘ!তে, তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী অন্তরের অনুতাপে । 

শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবাদিয়াছিল, কিন্ত মুহূর্তের দুর্বলতায় সে প্রতাপের 

সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিতে পারে নাই। তৎ্সত্বেও প্রতাপের প্রতি তাহার ভালবাস 
কখনও কন হয় নাই । চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিবাহ প্রভাঁপের প্রতি 

তাহার প্রেমকে শিথিল না করিয়া আরও গাঢ় করিয়াছে; কেন না, শৈবলিনীর 

প্রেম-তৃষ! চন্দ্রশেখর মিটাইতে সমর্থ হন নাই। এক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কের 

বিচারে শৈবলিনীর মানসিক বিদ্রোহের সঙ্গত কারণ বর্তমান রহিয়াছে । বঙ্কিম- 

চন্দের যুক্তিবাদ ও অধিকারু-তত্ব ম্তবত ইহ অস্বীকার করিত না। কিন্তু যুক্তি- 

বাদের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণের কথা নয়। তাহার প্রাণের কথা, সনাতন 
অসার 

নীতিধমের অনুশাসন দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা। শৈবলিনী ধর্মমতে 

চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিয়াছে; স্থতরাং, তাহার গ্রেম-তৃষা চরিতার্থ না হইলেও 

বিবাহের পবিত্রতা তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, কায়মনোবাক্যে নিজেকে 
বিবাহ-সম্পর্কের বিধানের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে, এমন কি মনে মনেও 
মুহুর্তেকের জন্য ছিচারিণী হইলে চলিবে না) কিন্তু শৈবলিনী গ্রতাপকে এবং 

প্রতাপ-শৈবলিনী সম্পর্ককে বিস্বৃত হইতে পারে নাই, তাই সে ঘিচারিণী, তাহার 
প্রেম-তৃষা তাহাকে প্রতাপ-শৈবলিনী সম্পর্ক পুন্রুজ্জীবিত করার অনুপ্রেরণায় 

ঘরের বাইরে টানিয়! আনিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নতিক তত্বানগ্যায়ী শৈবলিনী 

ধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত হয় $ এই বিচ্যুতির কলুষ হইতে ধরণচরণের মহিমায় 
টৈবলিনীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই তাহার প্রায়শ্চিত্ত, এবং যৌগিক প্রথায় তাহার 

পর্টিকিৎস| | ইহাতে মানবিক সম্পর্ক অতিক্রম করিয়া ধর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে । 

সনশৈবালিনীর আত্মশুদ্ধিকে কেন্দ্র করিযুবৃদ্ধিমের বুদ্ধি সংকট চর্মে পৌঁছায় 
“বিচ উমন্ভাটিকে মন মন দিয়া দেখিয়াছেন। চোখ দিয়া দেখেন ধন নাই। তাই 



শুষ্টা ও সত্যি ঃঞ্তদ্িতীয় পর্ব ৬৯ 

এখানে তীহীর বুদ্ধি পরাভূত, পূব সংস্কারই বিজয়ী । চন্দ্রশেখরকে পুরস্কৃত 
করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রহান্থিত ছিলেন, কিন্তু চন্ত্রশেখরের প্রেমের আকর্ষণে 

অর্থাৎ জীবন্ত মানবিক সম্পর্কের আকর্ষণে তিনি শৈবলিনীর রূপান্তর সাধন 

করিতে পারেন নাই, আধ্যাত্মিক যোগবলের প্রহীরে তাহার অনুরাগের মুল 
উৎপাটিত করিয়াছেন । তাই চন্দ্রশেখর রক্ত-মাংসের শৈবলিনীকে পুরর্বার লাভ 

করিয়াছেন কি অন্ুভূতিহীন ধম-পুভুলিকাকে পাইয়াছেন, তাহ নিয় কর! 

কঠিন। শিল্পী হিসাবে বঙস্থিমচন্দ্রের এ ক্ষেত্রে পরাজয় হইয়াছে বলিয়াই মনে 
হয়। 

কিন্ত এই জীবন সংকট এবং বুদ্ধি-সংকটের মধ্য দিয়াও অন্ত্রায় সামাজিক 
প্যাটানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আর রামানন্, 

চন্রশেখর, প্রতাপের মাধ্যমে অতীতের মণি-কোঠার সঞ্চয় দ্বারা নৃতন সামাজিক 
প্যাটান্” স্ষ্টি করার গ্রচেষ্টাও চলিয়াছে। বলা বাহুল্য এ প্যাটার্ণ-যতখানি ন! 

হা-ধর্মী; ততোধিক না-ধর্মী। বিশুদ্ধ কল্যাণ ও আত্মত্যাগের আদর্শে 

প্রত্যক্ষ বাঁশুবকে অস্বীকারের নেতিধমের মধ্যেই ইহার বীজ নিহিত। 

রামানন্দ ও চন্দ্রশেখরের পরোপকার বুত্তির মহিমা আছে প্রতাপের আত্ম- 

বিসর্জনেরও মহিমা আছে, কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে 

ষে, তাহাতে প্রতিষ্ঠা নাই । ত্যাগেই তা সমৃদ্ধ, ভোগে নয়। এই প্যাটার্ণ 

কেন নেতিবাচক, কেন অন্বীকারের মধ্যেই তাহার পরিতৃপ্থি, তাহার সংকেতও 

বাস্তব জীবন সংকটের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । বাস্তব জীবনে যেমন বিদেশ 

শাসকের কুটনীতির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া মনোজগতে অতীত চমৎ- 
কারিত্বে গৌরব বোধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, র!মানন্দ-গ্রতাপের ত্যাগ- 
ধমও যেন অনেকটা তেমনি। তাহাদের অস্বীকৃতির সহিত তুলনীয় কোন 

স্বীকৃতি নাই। 

বুদ্ধির, আদর্শের এবং বাস্তব জীবনের এই যে সংকট চতুর্দিক হইতে জীবনের 
স্বাদ অপহরণ করিয়া চলিয়াছে, এবং সমস্ত সম্ভাবনাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত 

করিয়া দিতে চলিয়াছে, তাহ! স্ৃতীত্র বেদনায় ও দুঃসহ তীত্রত! লইয়া! “কমলা 

কাস্তের দপ্তর 'এ আত্মপ্রকাশ করে। এ 

ইতিমধ্যে বন্ধিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! ঘুটিয়। 
শি্লাছে যাহার প্রভাব তাহার মানস-জীবনকে প্রভাবান্িত করিয়াছে । তম্মধ্যে 
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একটি পারিবারিক গোলযোগ । ১৮৬৫ সালেই এই বিরোধ আত্মপ্ররাঁশ করে, 
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উইল করিয়া কীটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যম পুত্র সঞ্জীবচন্র 
এ কনিষ্ঠ পুরণচন্্রকে বন্টন করিয়া দেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্্র তাহাদের 
প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হন। এই বাটোয়ারাকে কেন্দ্র কারয়। ভ্রাতাদের 

মধ্যে অসস্তাবের আগুন ধূমারিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং “কমলাকাঁন্তের দপ্তর" 
প্রকাশের (১৮৭৫ )এক বৎসরের মধ্যেই এই বিরোধ চরমে পৌছায় । ফলে, 

১৮৭৬ সালের শেষের দিকে বঙ্গদর্শন) বন্ধ হইয়া যায়, এবং বঙ্কিমচন্দ্র লেখাপড়া 
করিয়া সঞ্জীবচন্দ্রকে 'বঙ্গদশন? দান করেন, এবং তাহারহইী দুই এক মাস পর 

তিনি কাটালপাড়। তঠাগ করিয়! সপরিবারে চুচুড়ায় চলিয়া আসেন। বৃহত্তর 
রাষ্ট্রীয় জীবনে যে শৃন্যত। বঙ্কিম-মানসকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তু'লিয়াছিল, তাঁহার 
সহিত পারিব।রিক জীবনের এই অন্দার আভিজ্ঞতা সংযুক্ত হইয়া তাহার 

শৃন্যতাকে তীব্রতর, বিক্ষোভকে গ্রচণ্ডততর অ।র সংকটকে প্রবলতর করিয়াছে 

সনোহ নাই। এই সময়কার আর একটি ঘটনা বহমপুরে ১ ১৮৭৩--৭৪ ) 

ক্যাণ্টমেন্টের কম্যাপ্ডিং অফিনার কর্ণেল ডাফিনের সহিত বস্কিমচন্দ্রের কলহ। 

একদিন অফিস হইতে বাঁড়া -ফিরিবার পথে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ণেল ডাফিন কতৃক 

লাঞ্চিত হন এবং কর্ণেলের বিরুদ্ধে ফৌজদারাতে নালিশ করেন। এই মামল। 

লইয়! মহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং পরে প্রকাস্ত আদালতে সহম্্রাধক 

লোকের সন্মুখে কর্ণেল ক্ষমা প্রার্থনা করায় বঙ্ধিমচন্জ্র মামল! প্রত্যাহার করেন । 

তৎকালীন বিক্ষুব্ধ সমাজ পরিবেশে, যখন বিদেশী শাসন কতৃপক্ষে্ বিরুদ্ধে 

অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘন|ইয়া উঠিয়াছে, ঘখন পরাধীনতার চেতনা উন্মেষিত হইতে 

আরম্ত ফ্রিয়াছে, সেই কালবৈশাখার মত ক্ষুন্ধ আবহাওয়ায় ব্যত্তিজীবনের এই 

তুর্ঘটনাকে জাতীয় অপমানের ক্ষতচিহ্ন স্বরূপ গণ্য করা অসম্ভব অথবা অবাস্তব 

নয়। যাহা হউক, এই বেদনা, এই লাঞ্ছনী, শূন্যতা ও ক্ষেভ কালবৈশাখীর 
উদ্দামবেগে “কমলাকান্তের দণ্ডরে” ভাঙ্গিয়া পড়িল । 

ক্মুল্মাক/ক্বের দপ্তর" অপূর্ব মনু ঘুন্দের,ফগূল। কথারস্তের প্রথম ছাত্র হইতে 
ব্্িস্জের শেষ ছত্র পর্যন্ত ইহা এ দ্বস্বর কলরর ও বেনায় মুখর । এই সংঘ!তের 
নও থাটি এই,__শিল্পী-মানসের দহিত জীবনের সর্বাঙ্গীন হিরোধ দেখা দিয়াছে,” 

বন্ধনের, সমন গ্রস্থি ছি হইয়। গিয়াছে, সখ-সারিধ্যের শেঘ স্বতিটকুও মুছিয়া 

গিযছে। 1 বিদেশ এসকগেী কতৃক জারোপিত জীবনের প্য।টার্ণ, প্রচলিত 
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আদর্শ, সাংস্কৃতিক অঙ্গাবঠণ, প্রচলিত রাজনীতি, জীবন।চরণের সমস্ত দিকের 

সহিত শিল্পী-মনের ঘোরতর সংগাম দেখা দিয়াছে; পারস্পরিক নামপ্রস্ত বিধান, 

অথবা তাল মিলাইক্*! চল! তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইতেছে না। হয় বাস্তবকে 

বিশিষ্ট ধারায় রূপায়িত করিয়া শিল্পীমানন আপন কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, 

নয়তো বাস্তব ব্যবহারিক পৃথিবী সম্পর্কে তাহার আচরণ পরিবর্তন করিতে হইবে । 

এই সংকটের চরম অভিব্যক্তি বূপেই “কমলাকান্তের দপ্তরের আবিরাব | 

বহ্ছিম্চন্দ্রের নিজের কথায়ই তাহার মানসদ্ন্দের পরিচয় দেওয়া! যাইতে পারে ; 

সত্যই, “মান্ুষট1 ক্ষেপিঘী গিয়াছে 1” ( কমলাকাস্তের জবানবন্দী ) | 

গোটা ননাস্রে সঙ্গেই তাহার বিরোধ ; “দেখিলাম, এ সংদার কেবল 

ঢটে'কিশাল1 । বড় বড় ইমারত, ঠবঠকখাঁন!, রাঁভপুরী সব চে কিশ।লা_-তাহাতে 

বড় বড় ঢেকি, গড়ে নাক পুরিয়! খ।ড়া হইয়া! রহিয়াছে । কোথাও জমিদারবূপ 

ঢে কি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়।, নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া 

স্থখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন | কোথাও আইনকারক টেকি, ঠিনিট 

রিপোর্টের গড়ে পিষিয়া, ভানিয়! বাহির করিতেছেন-- আইন; বিচারক চে'কি 

সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন-_দারিজ্রা, কারাবাস*"। বাবু 
চে'কি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়৷ বাহির করিতেন-_পিলে যকুৎ ১**সর্বাদেক্ষা 

ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢে'কি- সাক্ষাৎ মা সরন্ঘতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে -পিষিয়া 

বাহির করিতেছেন-_স্কুলবুক ! ”(ঢেকি) অবশ্ঠ “চে কি* তাহার পরবর্তাকালের 

রচনা । তথাপি ইহাতে কম্লাকান্তের মনোজীবনের সুবিন্তম্ত নিখুত চিত্ত 

রঙিয়াছে বলিয়া এই প্রবন্ধ হইতেই উদ্ধত করিলাম। অন্তান্ত প্রবন্ধে স্বতন্ত্র 
ভাষা ও চিত্রে যাহ! ছড়া ইয়া রহিয়াছে, তাহাই এখানে একক্রে সন্িবিষ্ট করা 

হইয়াছে । তাই “চে'কি*র উক্তিতে কমলাকাস্তের মনৌজীবনের চিত্র হু 
হইবে না। 

সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে তীহার বিদ্রোহ; “তোমরা মনুষ্য, আমর 

বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাঁণ আছে--আমাদের কি নাঁই ?*". 

দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন ?""*পাঁজ 

শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচশত লোকের আহাধ্য সংগ্রহ 

করিবে কেন ?"*""সমাজের ধন বৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না, 

হইলে দরিজ্রের কি ক্ষতি?” (বিড়াল ) 
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মামাজিক ভগ্ডামির বিরুদ্ধে তাহার আক্রোশ; “বিজ্ঞ লোকের মত এই থে, 
যখন বিচারে পরীঁন্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে । আমি 
সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, “এদকল অতি- নীতিবিরুদ্ধ কথা, 
ইহার আন্দেলনেও পাপ আছে। তৃমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়! 

ধর্মাচরণে মন দাও |” (বিড়াল ) 

তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মনীতির সহিত তাহার বিরোধ ; “ভাই পলিটিকৃস্- 
ওয়ালার, আমি কমলাকাস্ত চক্রবস্ভী তোমাদিগকে হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার 

শৃশ্তরবাড়। আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, 

তাহাদের পলিটিক্স নাই । “জয় রাধে-কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গোঁ!” ইহাই 
তোমাদের পলিটিকস্। তন্ভিন্ন অন্য পলিটিকৃস্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ 

দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবন। নাই 1” €পলিটিকৃস্) 

প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে বিরোধ; “সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। 

'দেখিলম, বাম্সিকী প্রভৃতি খধিগণ অম্তফল বেচিতেছেন ; বুঝিলাম, ইহা! 

সংস্কৃত সাহিত্য । দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নীচু পীচ পেয়ারা আনারস 
আঙ্গুর প্রভৃতি স্থস্বাহু ফল বিক্রর করিতেছেন- _বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য । 

আরও একখানি দোকান দেখিলাম--অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ 

তাহাতে ক্রম-বিক্রয় করিতেছে--ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল/ম 

ন1--জিও্াস। করিলাম, “এ কিসের দোকান ? বালকের বলিল, “বাঙ্গালা 

সাহিত্য |” “বেচিতেছে কে ?' “আমরাই বেচি। ছুই এক জন বড় মহাজনও 

আছেন । তত্টিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন ।, 

'কিনিতেছে কে? "আমরাই | বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। 

দেখিলাম, খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপন্ক কদলী ।” (বড়বাজার ) 

পরিশেষে বিরোধ তাহার নিজের মনের সঙ্গে; “আমি কখন কিছুতে মন 

বাধি নাই-_-এজন্ঠ কিছুতেই মন নাই। এ সংগারে আমরা ফি করিতে আসি, 
তাহা ঠিক বলিতে পারি না_কিন্তু বোধ হয়, মন বাধা দিতেই আসি। আমি 
চিরকাল আপনার রহিলাম--পরের হইলাম না, এজন/ই পৃথিবীতে আমার স্থথ 

নাই 1” ( আমার মন) 

. কখনও আশায় তাহার বুক ভরিয়। উঠিয়াছে; "সেই তরঙ্গ সঙ্কুল 
জলরাশির উপরে, দুরপ্রান্তে দেখিলাম-_স্থবর্ণমণ্ডিতা এই সঞ্ডমীর শারদীয়া 
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প্রতিমা! জলে হাসিডেছে, ভাদিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে !. এই 
কিমা? হা, এই মা "এ মূতি এখন দেখিব না__আজি দেখিব না কাল দেখিব 
নাকাললোত পার না হইলে দেখিব না-কিস্ত একদিন দেখিব**'* 

€( আমার দুর্গোষসব ) 

কিন্ত পরক্ষণেই নিরাশ! তাহার হৃদয় শূন্য করিয়। দিয়াছে ; “এখন জানিয়াছি 
যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে 

দ্বীপ নাই, এ অন্ধকাঁরে নক্ষত্র নাই |” € এক ) “উৎসাহ আমার কাছে পণুশ্রম-_ 

আশ। আঁমার কাছে আত্মপ্রতারণী 1” (বুড়ো বয়সের কথা ) “তখন আমি 

একায় এক সহম্র--এখন আমি একাঁয় আঁধখান1 ।--"*'বীশী ফাটিয়াছে-_আবার 

সা, খ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাপ কেন? সুখ গিয়াছে, 

তাই, আর কান্না কেন? তবু কাদি। জন্মিবামাত্র কাদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া 

মরিব । এখন কাঁদিব, লিখিব ন1।” €কমলীকান্তের বিদায়) 

'কম্লাকান্তের দপ্তর” শিক্ষিত. মধ্যবিত্ত, সম্প্রদায়ের আশাভঙ্গের ও, জীবন 

ংকটের গীতি-কাব্য । বহ্ষিমচন্দ্রের সমকালীন মানুষ এবং সামগ্রিকভাবে সমকালীন 

সামীজিক 'পাঁরবেশের মধ্যে সম্পর্ক কি, পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে একে অপরকে 
কি ভাবে স্থষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহার চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে । 

কমলাকান্তের এই অভিজ্ঞতা শুধু তাহার একান্ত একলার নয় । বিভিন্ন মানুষের 

অভিজ্ঞতায়, তাহাদের বাস্তব জীবনাচরণে যাহ সাধারণ, যাহ! সকলের, তাহাই 

এখানে ব্যগ্জনা লাভ করিয়াছে ; তাই ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালিকে অতিক্রম 

করিয়। অতি সহজেই বর্তমান কালের মানসকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে ; এমন কি, 

আমাঁদের কালকেও অতিক্রম করিয়া তাহা সুদূর ভবিষ্যতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । 

“বিষবুক্ষের মত, এমন কি চন্দ্রশেখবের” মতও আমর! মনে কবি না ঘে, কমলা- 

কান্তের আকৃতি, তাহার মনোবেদনা, তাহার ছুঃসহ নিঃসঙ্গতার অবস্থিতি আমাদের 

মনের বাইরে /ঃ মনে করি ন] যে, তাহার অভিজ্ঞতার সহিত আমাদের নিজ নিজ 

অভিজ্ঞতার কোনও মিল নাই? বরং তাহার অভিজ্ঞতার মধো আমাদের ব্যক্তিক 

অভিজ্ঞতার আশ্চর্য সঙ্গতি ও ছন্দোময় বূপায়ণ দেখিতে পাইয়া অভিভূত হই । 
“কমলাকান্তের দপ্তর' সংবেদনশীল কবি-মনের ্বষ্টি । তাই বিশুদ্ধ কাব্যের. 

মত ইহা! পাঠককে কমলাকান্তের হৃদয়ের অস্তঃপুরে টানিয়া নেয়, উপন্যাসের মত 

ইহা! মনের বাইরে ছড়াইয়া পড়ে না। সেজন্যই ইহা সময়কে জয় কদ্ধিতে 
৩ 
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পারিম্াছে; উগন্ামে যে সময়ের পারম্পর্য পরিলক্ষিত হয়, “কমলাকান্তে' তাহার 
একান্ত অভাব ; কারণ, এখানে ঘটন। নাই, আছে ভাবের লঙ্গতি যা তুলনায় 
অপরিবর্তনশীল। ইহা! যেন সর্বকালের, সময়ের উধ্র্বে। আরও উল্লেখযোগ্য, 

কমলাকাস্তের ভাব-বিক্ষোভ কোন নির্দিষ্ট পরিপূর্ণ রূপ লইম্বা আত্মপ্রকাশ করে 
নাই; বহুক্ষেঞ্জেই তাহা অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছন্ন। কিন্তু এই অব-স্থচ্ছতাই 

তাহার উত্তিকে দুরদুষ্টি দিয়াছে, এই অনংগঠিত বিক্ষোভই তাহার উত্ভিকে 
অপরিমেয় শক্তিতে সিঞ্চিত করিয়াছে । বহু মানুষের অভিজ্ঞত1 কবি-মনের 

একটি মাত্র কেন্দ্রে সংহত ও কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই উক্তি একট! অবিশ্রান্ত 
প্রবাহের গতি অর্জন করিয়াছে । 

কমলাকান্ত এক! 7 সাধারণের গতাহুগতিক জীবনধারার মধ্যে সে কোন এক্যই 
খুঁজিয়া পার না। জীবনের যে প্যাটার্ণ সকলকে অনাহতভাবে আপনার মধ্যে 
জড়াইয়! ফেলিয়াছে, কমলাকান্ত তাহাকে স্বীকার করিতে পারে নাই। ইতিপূর্বে 
সমসাময়িক সামাজিক কাঠামো এবং ভাবশ্বিক্ষোভের আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! 

ছেখিয়াছি, বদ্ধষু মধ্যবিত্ব সম্প্রদ।য়ের সহজ্গ আত্মোপলব্ধির পথ অবরুদ্ধ হইতে 
চলিয়াছে | নিষ়শ্রেণীর জীবনে নিদারুণ অনিশ্চয়তা দেখ! দিয়াছে, আর নবজাগ্রত 

বণিকশ্রেণীও শিল্পায়নের পথে সহজ অভিব্যক্তি লাভ করিতেছিল না । জীবনের 

এই *না”-এর দিকে সর্বশ্রেণীর স্বার্থ একীভূত হইয়া গিয়াছিল। জীবনের সর্ববিধ 

ক্ষেত্রে নিজেকে অভিব্যক্ত দেখার এবং প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণ! উদ্বেল হইয়া 
উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার সার্থক ব্যঞ্জনার দ্বার রুদ্ধ। সামাজিক প্যাটার্ন 

আত্মোপলন্ধির এই প্রেরণার অস্তিত্ব ক্রমাগত অস্বীকার করিয়া চলিয়াছে, আর 

এই অন্বীকারের বেদন! হুইতেই কমলাকান্তের হাহাকার, তাহার শুন্ততাবোধ 
কাব্যের মুছ'নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 1 

কিন্ত জীবনের এই প্যাটার্নকে মাথা পাতিয়া৷ গ্রহণ করার জন্তও ব্যক্তি-মানস 

প্রস্তুত ছিল না। সামাজিক সম্পর্ক রূপান্তরিত করিয়া নিজেকে প্রকাশ করার 

জন্তও ইহা! চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ভাব-বিক্ষোভের আলোচনায় ইতিপূর্বে 
আমরা এই চাঞ্চল্যের পরিচয় পাইয়াছি। এই চাঞ্চল্যের তীব্রতা কতদূর তাহার 

,সথাক্ষরও কমলাকান্তের দপ্তরে রহিয়াছে । কমলাকান্ত সুস্থিরভাবে ও হুসংহৃত- 
রূপে নিঙ্গেকে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। বহুভাব,. বহু কথা, বহু ষম্ন্যা 

 একমজে আসিয়৷ তাহার মনের কোণে ভীড় জমাইয়াছে। সমস্ত ভাব একই সন্ষে 
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ব্যঞ্চনা লাভের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতা! করিতেছে , কমলাকাস্ত তাহাদিগকে 
সংযত করিতে পারিতেছে না । তাই কখনও অতি চাঞ্চল্য তাহার মুখের কথ! 

জমাট বীধিয়া যাইতেছে, কখনও অনির্বাণ গতিতে একের পর এক প্রবাহিত 

হইতেছে । এই চাঞ্চল্যের শ্লোতে যে রাজনৈতিক কার্যক্রম ও চিন্তার মধ্যে 

এঁক্য ব! সঙ্গতি ছিল না, তহাও আমরা দেখিয়াছি । কর্ম ও চিন্তাধারার জল 

আবর্তে কম্লাকান্ত আপনাকে জড়িত করিতে বাধা হইয়াছে, এবং সতাকারের 

দরষ্টার অন্থভূতি ও দৃষ্টি লইয়া! সে সমসামগিক রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির সমালোচন। 

করিয়াছে; এই কর্মনীতির শোচনীয় ব্যর্থতা তাঁহার মনে ধিক্কারের প্রতিধ্বনি 

জাগাইয়াছে। আর কল্পনার স্থউচ্চ শিখরে দীড়াইয়া সে মানসচক্ষে এই শ্রীহ'ন 

দেশের শ্রীময় কল্যাণময় মৃতি (আমার দুর্গোৎসব) অঙ্কিত করিয়! নিজেকে সাস্বনা 

দিয়াছে । এক্ষেত্রেও, সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রেরে অগোচরে, কমলাকাস্ত ভবিষ্যৎ 
রাজনৈত্তিক কর্মের ভিত্তি রচন1 করিতেছিল ; কারণ, পরবর্তাকালের জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনে কমলাকান্তের প্রভাব অনন্বীকার্য । 

কিন্তু তাহার স্থৃতীত্র বেদনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দাম আকাজ্ষ1, বলিষ্ঠ কমে 
উদ্দীপনা! সত্বেও কমলাকাস্তের মানস-সংগঠন যেন পরাজয়ের চেতনায় সঙ্কুচিত। 
কমলাকান্ত এই অন্ধকার পথে এই বলিয়া নিজেকে গ্রবোধ দিতেছে, এগ্রীতি 

ংসারে সর্বব্যাপিনী-_ঈশ্বরই প্রীতি । গ্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকাপ সংসার 
গীত । অনন্তকাল সেই মহাঁসঙ্গীত সহিত মনুম্ত-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক । 

ম্ুস্তজাতির প্রতি যদি আমার গ্রীতি থাকে, তৰে আমি অন্ত সুখ চাই ম1।” (একা) 
যেখানে উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই, শ্রেণী-সংঘর্ধ নাই, সামাজিক রাস্্ীক শোষণ নাই, 

* যেখানে সর্বপ্রকার বৈষম্য পরাজিত, এইরূপ সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি সহজ 

স্বাভাবিক অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে । কিন্তু যেখানে বৈধম্যই নিয়ম, শোষণই 

শৃঙ্খলা, যেখ|নে অগ্রগমনের পথ অবরুদ্ধ, সেখানে বস্ত-নিরপেক্ষ সম্প্রীতির কল্পন। 
পরাজয়ী মনোভাবেরই পরিচায়ক 1) “ন্দ্রশেখরের” আলোচনায় রামানন্দ ও চন্দ্র- 

শেখরের জীবনচর্ধায় আমরা যে নেতি-ধম্মী জীবন-প্যাটার্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
কমলাকাস্তের সম্প্রীতি সেই প্যাটার্ণেরই অবিচ্ছেগ্ভ অঙ্জ। এই পরাজয়-চেতনা 
পরবর্তীকালে বঙ্ছিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে অতীত্রের গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল । 

অবশ্থ এই আদর্শের পরোক্ষ ফলও উপেক্ষা করা যায় না। কেননা আহতদের 
কেট পার্থর স্বীকৃতি, নিজের স্বার্থকে অপরের স্বার্থের মধ্যে প্রতিঞ্চলিত 
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দেখার চেতন। মানুষের সংবেদনা]! ও সমবেদনার পরিধি বিস্তৃত করিয়া দেয়। 

মানুষ নিজের মধ্যে পরকে, অথব1। পরের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পায়; আত্মাকে 

ছাঁড়িয়। বিষয়কে অবলম্বন করিতে শিখে । তাহার চেতনার সীমারেখা প্রসারিত 

হয়; এবং ইতিহাসের অমে।ঘ বিকাশ ধারায় তাত্বিক চেতন! প্রত্যক্ষ বাস্তব কর্মে 

 রূপায়িত হয়। "আর এই নিয়মের প্রভাবেই মানুষ অতীতকে পুনরায় স্থষ্টি করিতে 
যাইয়! কাধত ভবিস্তংকে আহব।ন জানায় । 

চার 

উত্তর-“কমলাকান্ত” পর্যায়ে অর্থাৎ বস্কিমচন্ত্রের শিল্প-কর্সের ছিতীয় পর্বের শেষ 

পাদেও তীহার মানস-ছ্বন্বের সমাধ।ন হয় নাই, অখবা কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তেও 

তিনি পৌছাইতে পারেন নাই।- এই পর্যায়ের এক দিকে 'রজনী” এবং অপরদিকে 

“সাম্য €( বধিত 'রাজসিংহ*কে এই পর্যায়ভূক্ত করা সঙ্গত নয় )) মধ্যবর্তী 

'কুষ্ণকান্তের উইল? । প্রথম প্রান্তে মনের এবং দ্বিতীয় প্রান্তে চোখের অর্থাৎ 
বুদ্ধির প্রাধান্য ; যে সংকট ও সংঘাত বঙ্কথিম-মানসকে আলোড়িত কারতেছিল, 

তাহ! নিজ নিজ পরিধির মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে মাত্র । বন্বিম-মানসে এই 

দুই বিরোধী প্রবাহের মিলন তখন পর্যন্তও সংগঠিত হয় নাই। 

“কমলাকান্তের দপ্তরে' যে মনোবেদন!, বে শুন্ততাবোঁধ, এবং যে আত্মধিক্কারে 

বূপ পাইয়াছে তাহার রেশ “রজনী'তেও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে আসিয়া, 
পড়িয়াছে। অমরনাথ স্বীয় আত্মক!হিনীতে বলিতেছে, “আর এক প্রকারে 
লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে 

হয় “বকাবকি লেখালেখি ।* সে(সাইটি, ক্লব, এসোসিয়েশন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, 
রিজলিউশ্ঠন, আবেদন নিবেদন, সমবেদন,--আমি তাহাতে নহি। আমি একদা 

কোন বন্ধুকে একটি মহাসভার এরূপ একথানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া - জিজ্ঞাসা 
করিলাম যে, কি পড়িতেছ? তিনি বলিলেন, “এমন কিছু না, কেবল কান। 

ফকির ভিক মাঙ্গে। এসকল আমার ক্ষুত্র বুদ্ধিতে তাই--কেবল «কানা ফকির 
ভিক মাঙ্গে রে বাব1 1”... ক্থতরাং এ বঙ্গ সমাজে আমার কোন কার্য নাই। 
এখানে আমি 'কেহু নহি--আ[মি কোথাও নহি। আমি, আমি, এই পর্যন্ত 
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আর কিছু 'নৃহি।” (ইজনী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পৃ ৩৪-৩৫) জীবনে 

সংকট কতদুর ঘনাইয়া উঠিয়াছে, এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের সহিত ব্যদ্ষি-মনের 
বিরোধ কতখানি তীব্রতর হইয়! উঠিয়াছে, তাহা! অমরনাথের এই অপ্রত্যাশিত 

স্বীকারোক্তি প্রমাণ করিতেছে । সামাঁজিক পটভূমিতে অমরনাথের চরিত্রও এই 
আশাহীন নিঃসঙ্গতা এবং “কাম্য বস্তুর অভাব” ও হাহাকারের প্ররুষ্ট উদাহরণ; 
জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্পর্ক তাহার গ্রতি উদারতা প্রদর্শন করে নাই ; 
এমন কি, তাহার এই শূন্ঠতায় সাস্বনার প্রলেপ দেওয়ার মৃত মঞ্চয়ও তাহার কিছুই 

ছিল না । প্রথম বয়সের বিচ্যুতির অপরাধে সারাজীবন সে প্রায়শ্চিত্ত করিল, 

কিন্ত মনের স্তব্ধ ও শান্তি সে ফিরিয়া পাইল না; তাহার ঘর বীধা হইল ন1। 

সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথকে অবলম্বন করিয়ী সমসাময়িক পাঠকসমাজকে নীতি- 

শ|ন্ত্রের ব্যবস্থাপত্র হইতে শিক্ষালাভ করিবার সঙ্কেত করিয়াছেন । 

কিন্ত অমরনাথকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইলেও, শিল্পী রজনীর ভাগ্যবিধাতাঁ- 

রূপে তাহাকে বেভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহা বাস্তব সম্ভাব্তার সকল শীম! 

অতিক্রম করিয়াছে । অমরনাথের সংগ্রাম এবং মনোবেদনার বাস্তব উৎস 

রহিয়াছে; প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্ক হইতেই তাহার উদ্তব। বিস্ত রজনীর পুরস্কার 
-_-অলৌকিক উপায়ে শচীন্দরনাথের হৃদয়ে রজনী-প্রেম সঞ্চার ও গ্রন্থশেষে রজনীর 
দৃষ্টিলাভ--প্রত্যক্ষ সামাজিক পরিবেশ হইতে অস্কুরিত হয় নাই। মানুষ রজনী 

অথবা মানু শচী ন্দ্রনাথ পরস্পরকে, টি করিয়া নুতন, সম্পর্ক স্থাপন করে রে নাই; 

দৈববলে তাহা  সংস্থাপিত হইয়াছে, | এক্ষেত্রেও মান্ব-সম্পক ক্ষুগ্ হইয়াছে, এ এবং 

অতিগ্রারতের বিজয়, ঘোষিত, হইয়াছে |, সেজন্যই অমরনাথের দুঃখ, তাহার 
শপ পলাশী পাসের ভাসা ধান 

সংগীম দত কনক রজনীর পুরস্কারকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে মন বিজ্রোহ 
সারার শমী রি) জপ | আগ 

করে । কারণ, প্রতোক ক মানপিক ক্রিয়ারই আত্মগত এবং এবং বিষয়গত যয়গত দিক থাকে। 
সী পল পি শপ বাাপপ্পাসস্ম করার 

কপ প্কজ্ল ৮ 

আত্মগত দিকে তাহাঁর অধ্য।স বা. 1]1081077, বিষয়গত দিকে তাহার বস্ত-সঙ্কেত। 

রজনীর পুরস্কার লাভ ক্রিয়ার বে ম্কেত তাহার সাক্ষাৎ বস্ত জগতে পাওয়া অসম্ভব 
তাই ইহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর । আর বস্তু জগতের সম্পর্কহীন বলিয়াই ইহা 
সত্যের: রূমূর্ধাদা দাবী [করিতে পারে ন না । 

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিম মানসের সঙ্কট তখনও মীমাংসিত হয় নাই। তাহার 
মনের দৃষ্টি ও চোখের দৃষ্টি পারস্পরিক সামধস বিধান করিতে পারে নাই। চোখ 

দিয় তিনি দেখিয়াছেন রজনী, অমরনাথ, লবজলতিকা ও শচীন্দ্রনাথের মনকে; 
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তাই ভাহাদের মানস-দবন্ঘ, চিন্তার অভিঘাত এবং ভাবজগতের সুক্ষ বর্ণনা তাহাদের 

মনোজগতকে আমাদের সন্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু তিনি মন দিয়! চিত্রিত 

করিয়াছেন রজনীর সৌভাগ্যকে । তাই, বস্তজগতকে অতিক্রম করিয়া তিনি 

অগ্রারুতের সাহায্য লইতে কুন্তিত হন নাই। বাস্তব বিঙ্লেষণকে অতিপ্রাকৃতের 

ভাব-তরঙ্গ আসিয়! ভাদাইয়৷ লইয়া গিয়াছে । তাহাতে মন পরিতৃপ্ত হইয়াছে 

সত্য, কিন্ত চোখের দৃষ্টিকে অন্তায়ভাবে খর্ব করা হইয়াছে। 
কুষ্ণকান্তের উইল*-এ (১৮৭৮ ) বন্কিমচন্জ্রের চোখের দৃষ্টি অর্থাৎ বিশ্লেষণ-ধর্মী 

মনন সুউচ্চ মার্গে পৌছায় । শিল্পী নিষ্চলন্করূপে নিজেকে সমসাময়িক সামাজিক 
পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে তাহার পাত্রপাত্রীর কার্ধকলাপ লক্ষ্য 

করিয়াছেন, তাহাদের ভাবানুভূতির সুত্র আবিক্ষার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন ) 
এবং এই উপন্তাসে তিনি এতখানি বিষয়গত সাফল্য অর্জন কয়িয়াছেন, ঘটনা 
পারম্পর্ষের শৃঙ্খল এমন ভাবে বিন্তান করিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে “বিষবৃক্ষ'-এও 

তাহ! সম্ভব হয় নাই। প্রতি ধাপে ধাপে এই কাহিনী নিজেকে রচনা করিয়া 

চলিয়াছে, ঘটনা! ঘটনাস্তরে পরিণত হইয়াছে, কোথাও ইহা স্তব্ধ হইয়! ধীঁড়াইয়া 

অতিপ্রাকৃতের আবির্ভাবের অপেক্ষায় বপিয়া থাকে নাই। “কৃষ্ণকান্তের উইলএ 

বাস্তব মানবিক সম্পর্ক পাত্রপাত্রীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, বিষয় হইতে 

বিষয়ান্তরে, এক অধ্যায় হইতে অতি স্বাভাবিক ভাবে আর এক অধ্যায়ে টানিয়! 

লইয়! গিয়াছে $ মাঝপথে বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ তাহাদের ছিল না । এখানকার 

সবই আমাদের মনের বাইরে, আমাদের চোখের সম্মুখে সংগঠিত হইতেছে; 
ইহ! কালে বিস্তৃত, «“কমলাকান্তের দপ্তরের” মত ইহা! কালের উধ্বে নয় | সময়ের 

আন্নপূর্ব এখানে নিখুত; অর্থাৎ ওপন্//সিক হিসাবে এখানে বস্কিমচন্দ্রের সার্থক 
আবির্ভাব । 4 “বিষবৃক্ষের' সহিত ছুই একটি বিষয়ের তুলনামূলক বিচার 
করিলেই “কষ্ণকান্তের উইল'এর শ্রেষ্ঠতার নিঃসন্দেহ স্বাক্ষর মিলিবে। বিষ্ববৃক্ষের 

সুরঘ্যমুখীর ন্যায় “কুষ্ণকান্তের উইল'এর ভ্রমর নিঙ্কীয়ভাবে তাহার ভাগ্যের 
রূপান্তর লক্ষ্য করিয়া! অপমানে, লাঞ্ছনায় কাদিয়া ওঠে নাই। -ঘটনাআ্োতকে 
নিজস্ব কর্মঘবারা অংশত গ্রভাবিত করিয়াছে ; গোবিন্দলালের প্রতি তাহার 

অকারণ অভিমান ও ভিত্তিহীন সন্দেহ কাহিনীকে অদ্ভুতভাবে তরঙ্গায়িত করি- 

ম্লাছে ; “বিষবৃক্ষের* কুন্দ-নগেন্্র সম্পর্ক অপেক্ষাও এখানকার রো হিণী-গোবিন্- 
লাল সম্পর্ক, তাহাদের পারস্পরিক অন্গরাগের সঞ্চার, বিকাশ ও পরিণতি 
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অত্যন্ত সুস্্ভাবে এবং সময়ের আন্ুপূর্ব অনুসরণ করিয়! বিশ্লেষিত হইয়াছে । 

তাছাড়।, ঘটনার বিবর্তনের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছাড়াও পৃথক জগৎ রহিয়াছে, 

তাহাদের মনোজগৎ ছাড়া যে বহির্জাগতিক পরিবেশ রহিয়াছে, তাহার কথাও 

শিল্পী বিশ্বত হন নাই। পাত্রপাত্রীর মানস-সংগঠন-নিরপেক্ষ আন্দোলনও যে 

প্রত্যেকটি চরিত্রকে প্রতিনিয়ত বিক্ষুন্ধ করিতেছে, এবং কাহিনীও তাহাদের 

নিজ নিজ জীবনকে পরিণতির দিকে ক্রমশঃ ঠেলিয়। দিতেছে তাহাও চমৎকার- 

রূপে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । | 

কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক হুম্কমদখিতাও তাহার মনকে অর্থাৎ সনাতন নীতিধর্ম 
বোধকে জয় করিতে পারে নাই। নৈতিক তত্ব প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
অথবা উপন্যাসকে বাহন করিয়া ধর্মে উপনীত হইবার জন্য তিনি রচনায় প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলেন ; রোহিণী চরিত্রের পরিণতিই তাহার সাক্ষ্য । “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ 
কালে এবং “কষ্ণকান্তের উইলের, প্রথম সংস্করণে রোহিণীকে অর্থলোলুপ, কামাডুর, 
হীনচেতারূণে চিত্রিত করা হইয়াছিল। (৪১) “মে আড়ি পাতিয়া কথা শুনে, 

অর্থলোভে জাল উইল বদল করিতে নিজে উপাষচিকা হইয়া হরলালের সহিত 

সাক্ষাৎ করে, নিলজ্জার মত শ্লোক আওযড়ায়, চিরদিন ছুন্মরত। দুর্ব তাঁর ন্যায় 
আগে টাকা লইতে চায়, শেষে হরলালকে বাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎ করিতে 

বলে ।৮...***বঙ্গদর্শনে রোহিণী-চরিত্র বর্ণন1-প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিম্াছিলেন, ”****** 

নি্জল একাদশী করিত না; পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও 

খাইত। যখন পাড়ায় বিধবাঁ-বিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, 
পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি | ”€৪২) এইরূপ চরিত্রকে ভিত্তি 

করিয়! নৈতিক তত্ব প্রতিষ্ঠা করিলে তাহ! সঙ্গত ও রুচিসম্মত হইবে না, অথবা 

শিল্পদুষ্টিতে ইহা! কদর্য দেখাইবে, এই ভাবিয়াই সম্ভবত পরবর্তী সংস্করণে রোহিণী- 

চরিত্র রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু রূপান্তরিত হইলেও বস্ষিম্চন্দ্রে 

প্রক্কত উদ্দেশ্ঠ কোনক্রমেই খর্ব কর! হয় নাই। বঙ্ছিমচন্্রও স্বয়ং 'বঙ্গদর্শনেঃ 

লিখিগরাছিলেন," **"অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞান! করিয়াছেন, “রোহিণীকে 

মারিলেন কেন? অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, “আসার ঘাট 
হইয়াছে ।* কাব্যগ্রশ্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, একথ। ' 
যিনি না বুঝিয়!, এ কথা বিস্বৃত হইয়া কেবল গল্পের অস্থরোধে উপন্যাস পাঠে, 

নিষুক্ত হুয়েন। তিনি এ সকল উপন্তান পাঠ না করিলেই বাঁধিত হইব ।” (৪৩) 
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সা সংশোধিত রোহিণী লোভীও নয়, ছুশ্চরিত্রাও নয়; হ্রলালের প্রতি তাহার 

স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতার চেতনাই তাহাকে কষ্ণকান্তের উইল চুরি করিতে প্্বৃদ্ধ 
করিয়াছিল, এবং অন্ান্ত সামাজিক সত্রীপুরুষের ন্যায় সে-ও বাস্তব পরিবেশের 

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, বান্তভব সম্পর্ককে নৃতনভাবে বপায়িত করিয়া নিজেকে 

প্রতিষ্ঠিত করার কার্ষে ব্যাপুত ছিল । গোবিন্দলালের সহিত তাহার সম্পর্ক 

মম্পূর্ণ মানবিক ; তাহার ছুঃংখ-তাপ-সহা' জীবনের প্রতি গোবিন্দলালের অযাচিত 

সমবেদনা, উইল চুরির জন্য তাহার অন্ুশে!চনী এবং সর্বেপরি বারুণী পুক্ষরিণীতে 

গোবিন্দলাল কতৃক রোহিণীর জীবন রক্ষার ভিতর দিয়! নূতন রোহিণীর জন্ম 

হইতেছিল, এবং সম্পূর্ণ মানবিক সম্পর্ক দ্বারা সে নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পরিষেশকেও মনোজগতের আলোকে নূতন করিয়! স্থষ্টি করিয়। চলিয়/ছিল। 

পক্ষান্তরে, এইসব কর্মের ভিতর দিয়! নুতন গোবিন্দমলালেরও আবির্ভাব 

হইতেছিল ; প্রথমত অবচেতন মনে, পরে অর্থাৎ ভ্রমরের অভিমান ও সন্দেহ 

প্রকাশ্তে ঘোষিত হওয়ার পর সচেতন্ভাবেই সে নিজেকে এবং রোহিণীকে স্যষ্ট 
করিয়। চলিয়াছিল । তাহাদের এই পারস্পরিক হ্ছুষ্টি কর্মের সহিত বহির্জগতের 

আন্দোলন সংযুক্ত হইয়া এই হ্ুষ্টি-কর্মের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়। 

দেয়। কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল কার্যত রোহিণী ও গোবিন্দলালকে পরস্পরের 

সাঞ্গিধ্যে টানিয়। আনে । এই সম্পর্ক রচনায় তাহাদের পারস্পরিক আত্মগত 

হৃদয়াবেগের অবদান যতখানি, পরিবেশের অবদানও তাহ! অপেক্ষ! কম নয়। 

কৃঙ্ণকাস্তের শেষ উইল ছাড়াও ভ্রমরের অভিমাঁন, পাড়।-প্রতিবেশীর কদর্য ইঙ্গিত, 
ইত্যাদির অবদানও কম নয়। প্রত্যক্ষ নায়ক-নায়িকার কর্মের সহিত পরিবেশের 

আন্দোলন সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এই সম্পর্ক বাস্তব এবং সতা ; মানুষের সহিত 

মাহ্ছষের, এবং মানুষের সহিত প্রতিবেশের ঘাতগ্রতিঘাতের প্রক্রিয়ায় ইহ! বিকাশ 

লাভ করিয়াছে । রোহিণী প্রচলিত সমাজ সম্পর্কের উপর স্বীয় ইচ্ছা! প্রতিষ্ঠার 
জগ্ত, প্রত্যক্ষকে আপন কল্পনা অনুযায়ী রূপায়িত করার ভন্য এক ছুঃসাহমিক 

অভিষানে যাত্রা করিয়াছিল, এবং ঘটনার পারম্পর্য তাহার এই সংগ্রামে তাহাকে 
সাহায্য করিয়াছে, এবং ইহাকে সার্থক পরিণতির পথে লইয়। গিয়ছে। মানবিক 

সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ হইতে এই অভিয|নকে প্রতিরোধ ক?ার কোন প্রশ্নই উঠে না। 
কিন্ত শিল্পী প্রচলিত সমাজ-ধ:র্মর সম্পর্ক হইতে ইহাকে প্রতিরোধ করার 

' প্রয়োজনীয়ত। অন্তভব করিয়াছেন । তাই উপলব্ধির প্রথম যামেই তিনি 
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উপন্যাসের বাক ফিরাইলেস। বহুদিনের অঙ্গানা গহ্বরে থাকিয়ী যে হৃদয়/বেগ 

অস্কুরিত হইয়াছিল এবং অতি দন্তর্পণে ও সংগোপনে যাহ! নিজেকে প্রকাশ 
করিয়াছে, তাহা নিমেষে স্ভিমিত হইয়! গেল । প্রেম পরিতাপে পরিণত হইল । 

এই পরিণতি এতই আকম্মিক, এতই অপ্রত্যাশিত যে, যে বৈজ্ঞানিক তুস্মদশিতা 
এ পর্যন্ত উপগ্তাসকে গতিশীল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অকল্মাৎ নিঃসঙ্কোচে 

আত্মগোপন করিতে বাধ্য হয়। বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতার পরিবর্তে অকন্মাৎ 

উপন্তাসের গতিকে প্রতিরোধ করা হয়। কারণ, ততক্ষণে উপন্যান পরিসমাপ্ত 

হইয়াছে, শিল্পীর দায়িত্বও শেষ হইয়াছে, এবং নীতিবিদের তত্ব প্রমাণ-পর্ব 
আরম্ভ হইয়াছে । 

বঙ্কিম-ন্বীরূত নৈতিক তত্বের বিচারে রোহিণীর অপরাধ, সে সামাজিক ধর্স- 

নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে ; বিধবা হ্ইয়্াও সে নূতন করিয়৷ নুতন মানুষকে 
ভালব।পিয়াছে। অর্থাৎ, “বিষবৃক্ষের' আলোচন্।কালে বিধব1 বিবাহ সম্পর্কে 

বহ্িমচন্দ্রের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মানদণ্ডে হয় সে তাহার বিবাহিত 
স্বামীকে জীবিতাবস্থায় আন্তরিক ভালবাসে নাই, নয়তো শ্বামীর প্রতি তাহার 

ভালবাদ! অকৃত্রিম সত্য হইয়! থাকিলে গোবিন্দলালের প্রতি তাহার অনুরাগ সত্য 
নয়, ইহা! কাম-তৃষ্ণ! মাত্র; আর কাম-তুষ্চ। বলিয়াই ইহা ভালবাসার সত্য মর্যাদ। 

পাইতে পারে না। যেকোন দুষ্টিমার্গ হইতেই বিচার কর হউক ন! কেন, 
রোহিণী ছিচারিশী। সে.মান্বিক সম্পর্ককে .অতিক্রম করিয়া, অনুভূতির উৎস 

কেন্দ্রকে বিশু, করিয়া নিজের জীবনে ধর্ম-সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে নাই | 
স্থৃতরাঁৎ সমাজ-ধর্মের নিকট এবং সমাজ-ধর্মের ধারক বস্কিমচন্দ্রের নিকট সে 

সহান্টভূতিশীল মনোযোগ ও বিচার আশা করিতে পারে না। কুন্দ-নগেন্ 

সম্পূর্কের মত, এক্ষে তেও বঙ্কিমচন্দ্র, রোহিণী-গোবিন্দলাল সম্পর্ককে  যান্বিক 

সম্পর্কের পরিপেক্ষিতে বিচার করিতে পারেন নাই, ধ্ম- সম্পর্কের অহুশাসন হবার! 
বিচার করিয়াছেন । আর অপরাধ শুধু রোহিনীর একার নয়, গোবিন্দলালেরও | 

গোবিন্দলালের অধঃপন্তন সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শনে” বঙ্ছিমচন্ত্রের মন্তব্য ছিল, 

“গোবিন্দলালের'****"মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তীহার 

আপনার জন্য নহে । ধশন্দ পরের সুখের জন্ক আপনার চিত্তের নিশ্মলত। সাধন 

জন্য নহে। ধর্ম্মাচরণ' ধর্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিজ্রতার 
জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোন কারণে পবিজ্র, সে বস্ততঃ পবিআ নহে । 

১৯ পু 
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ভাহততি আর পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নাই । এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের 

অধঃপতন হইল ।৮ (8৪) , কিন্তু “বঙ্গদর্শন গোবিন্দলালের চরিত্রে এই দুর্বলতা! 

আরোপ করিলেও পরবর্তাকালে বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে অস্তত মানবিক সম্পর্ক দ্বারা 
বিচ!র করার মত উদারতা দেখাইয়াছিলেন ৷ প্রথম তিন সংস্করণে গোবিন্দগাল 

ভ্রমরের মৃত্যুর পর আত্মহত্যা করিয়াছিল; আত্মহত্যার মধ্য দিয়া তাহার স্ৃতীত্র 
বেদন1 ও ছুঃখবোধই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ সংস্করণের (১৮৯২) 
গোবিন্দগাল অতি-মানবে পরিণত হয়। শাস্তি ও মোক্ষ লাভের আশায় 

ভগবানের আরাধনায় সে দেশে দেশে, পথে পথে ঘুরিয় বেড়াইতেছে | বাস্কিমচন্্ 
নিজেও এই সময়ে সমস্ত কর্ণ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভগবত উপাসনায় নিমগ্ন 

ছিলেন। চতুর্থ সংস্করণের গোবিন্দলাল বলিতেছে, “ভগবৎ পাদপন্ে মন:স্থাপন 

ভিন্ন শাস্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন ভিনিই আমার সম্পত্তি--তিনিই 

আমার ভ্রমর--ভ্রমরাধিক ভ্রমর |” কিন্তু উপন্যাসের পরিণতিকে ধর্মপ্রচারের 

উদ্দেশ্য অন্যায়ী পরিবতিত করা হইলেও বাস্তব মানবিক সম্পর্ক যে গোবিন্দলালকে 

সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মৃত্যু বহ্ছিমচন্্র রোধ করিতে পারেন নাই। ভ্রাম্যমান 
যে নৃতন গোবিন্দলালের সহিত আমরা পরিচিত হই, সে স্ুখছুঃখান্ুভূতির অতীত, 

সামান্রিক সম্পর্কের উধের্বে। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র মানবিক সম্পর্কের পরিবর্তে 

ধর্ম-সম্পক” স্থাপন করিয়াছেন । বাস্তব সম্পকদ্বারা গোবিন্দলীলের জীবনকে 

নিয়ন্ত্রিত করার সকল সম্ভাবন। অন্তহিত হওয়ায় শিল্পী তাহাকে এক কৃত্রিম জগতে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । এই জগৎ রুম, কেনন1 তাহা মানবিক গুণ বজিত। 

ক্রিয়াশীল, গতিশীল বস্তজগংকে সে আর স্ষ্টি করিতে পারিবে না । অথবা, 
তাহার গ্রভাবে নিজেকেও আর স্থ্টি করিতে পারিবে নাঁ। কোনরূপ বাস্তব 

বন্ধনই তাহার নাই; সে তাহার উধ্র্ধে। অথচ মন যখন তাহার স্য্টির ধর্ম 
হারায়, বাহ্-সম্পর্কের চেতনা খন তাহার লুপ্ত হয়, কার্ধত তখনই তাহার মৃত্যু ৷ 
শুদ্ধ তত্বের মধ্যে যে বাচা তাহা বাঁচা নয়; কেন না, মনুম্-সম্পর্ক দ্বারা এই 

বাচার পরিমাপ কোন কালেই সম্ভব হইবে ন'। আর পরিমাপ সম্ভব নয় 
বলিয়াই তাহা কৃত্রিম । 

এভাবে বঙ্ষিমচন্দ্রের মন তাহার করা দৃষ্টির উপর জয়ী হয়। বিস্ত 
উপন্তাসের পরিণতি প্রচার ধর্মমূলক হইলেও এবং শ্রষ্টার উদ্দেশ্টের সহিত ইহার 

পূর্ণ সঙ্গতি থাকিলেও এই আকন্মিক পরিণতি তাহার কলা কৌশলকে গিন্দিত 
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করিয়াছে । প্রঘাদপুরের, প্রমোদকক্ষ পর্যন্ত ইহ! একরূপ, আর রোহিণীর মৃত্যুর 

অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। প্রথম পর্ধায়ে আছে শিল্পীর 
চোখ, তাহার অপূর্ব বিশ্লেষণ শক্তি, পরিমিতি বোধ, সংযত ভাব-বিন্যাস ও বুদ্ধির 
প্রভা ; আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে তাহার মন, য1 বুদ্ধিকে অগ্রাহ্থ করিয়া অবুঝ- 
ভাবে কথা বলিতে ব্য গ্র, যা পাঠককে সে কথা বুঝাইবার জন্যও উপযুক্ত পরিবেশ 

সৃষ্টি করিতে কুষ্ঠিত, যা স।মাজিক নীতিধর্মের মূল্য যাচাই না করিয়াই যাকে 

ইহার নিকট নতি স্বীকার করিতে বলে, এবং যা সমাজ-ধর্মের বিরোধিতার 
ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করিতে ব্যন্ত। কিন্তু স্বীকার কবিতেই 

হইবে, এক্ষেত্রে মনের উপলব্ধি চোখের দৃষ্টির নিকট পরাজিত হইয়াছে! তাই, 
এই অতকিত পরিণতিতে পাঠকের মন আহত হয়, তাহার রসবোধ পরিতৃপ্ত হয় 

না। আর একথাও স্বাকার্ধ, বন্কিমচন্দ্রের মানস-দন্ অর্থাৎ চে(খের দৃষ্টিব সহিত 

মনের দৃষ্টির বিরোধের মীমাংসা বা সমাধান তখনও হয় নাই; বিশেষ ক্ষণে 

এক পক্ষ আরেক পর্ষর উপর প্রাধান্য অর্জন করিতেছে, এবং 

পরক্ষণেই আবার পরাজিত হইতেছে । চক্রাকারে এই ছন্দের আব্ন 

চলিয়াছে। 

কিন্তু সমাজ পরিবেশের বিরুদ্ধে রোহিণীর সংগ্রাম বাস্তব ও সত্য। সমাজ 

দেহের চাপে যে শক্তি সম্থিৎ হারায়! ফেলিয়াছিল, তাহী যে পুনরায় জাগিয়! 
উঠিতেছে এবং সমাজ দেহের চাপ যে উত্তরে।ত্বর হ্রাস পাইয়। আপিতেছে, 

রে।হিণীর সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাহা মূর্ত হইম্া উঠিয়াছে। ব্যবহারিক 
জীবনেও আমরা এই চেতনার আশ্চর্য শক্তি ও সংহতির পরিচয় পাইয়াছি। 

' এই জাগরণ ও প্রতিবাদ সামাজিক দুনীতির বিরুদ্ধে, ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে, অগ্ঠায় 

সমাজ সম্পর্কের বিরুদ্ধে। অস্বীকৃত ও উপেক্ষিতের বেদন! ইহাতে »ংযুক্ত 

হইয়াছে বলিয়াই এই জাগরণের অভিব্যক্তি সতেজ ও সরব। প্রথম গ্রকাশেই 
ইহা আত্মবিশ্বাসে প্রাণবস্ত এবং ছুঃপাহসিকতায় দুরন্ত । জীবনের সংকট যেমন 
সত্য, তাহাকে জয় করার প্রতিজ্ঞাও তেমনি সত্য, আর এই দুই শক্তির ঘাত- 
প্রতিঘাতে লক্ষ্যে ইতিহাস নিজেকে হৃষ্টি করিয়া! চলিয়াছে। ইহাঁও উল্লেখযোগ্য, 

রোহিণীর আত্মোপলব্ধির জন্ত জীবনের য়ে নুতন প্যাটার্ণ কাম্য, সে প্যাটাধ 

বাস্তব দংগ্রামের অংশীদার বস্থিম্ন্দ্রের কাম্য নহে; তাই রোহ্ণীকে তিনি , 

শুধু অন্থীকারই করিতে পারেন। 
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“কিন্ত মন তাহার গতিরোধ করিয়! ধাড়াইলেও চোখ তাহাকে বহুদূর অগ্রসর 
করিয়া দিয়াছিল। তাহার নিফরুণ যুক্তিবাদ, তাহার শৃঙ্গ বৈজ্ঞানিক 

তথ্বাচসন্ধিৎসাঁ গোপনে তাহাকে মনের সংস্কারের উধ্ব উঠিবার অনুপ্রেরণা 

দিতেছিল, এবং তাহাই সাম্য' (১৮৮০) এবং “ভারতবর্ষের শ্বাধীনত। এবং 

পরাধীনত1”, “বঙ্গদেশের কৃষক 'বাংলার ইতিহাস* ইত্যাদি প্রবন্ধে বিদ্রোহের রূপ 
লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তিনি বলিতেছেন, “সমাজের উন্নতিরোধ বা 
অবনতির যে সকল কারণ আছে, অগ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান । 

ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই 

তাহার বিশিষ্ট কারণ” (সাম্য ); “ন্ুবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

বেঙ্গল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়/ছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন 

ভারতের ইংরেজ ছিলেন 1-.*অনেকেই বলিবেন ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাঙ্ষণ 

ক্ষত্রিয়ের গ্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পন! সুকল্পন। নহে ; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃদ্রগীড়ক 
হইলেও স্বজাতি--ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি । ইহার এইরূপ উত্তর দিতে হচ্ছ! 

করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্নজাতির পীড়ন, 

উভমই সমান” ; ( ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনত1; বিবিধ প্রবন্ধ, সাহিত্য 

পরিষৎ সংস্করণ; পৃঃ ১৫০) “আইন আছে- সে আইনে অপরাধী জমীদার 
দণ্ডনীয় হয় না কেন? আদালত আছে-_সে আদাঁলতে দোষী জমীদার চিরজয়ী 

কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্বলই দণ্ডিত 

হুইল, যাহা বলবা1নের পক্ষে খাটিল না--সে আইন, আইন কিসে ?.".আমর! যে 

সভ্য হইতেছি, দিন দিন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা! তাহার একটি পরিচয় । 

আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন 

আসিয়াছে । জাহাজে আমদানী হইয়া ঠাঁদপালের ঘাটে চালাই হইয়া, কলিকাতার 

কলে গাঁটিবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে 

ওকালতি, হাকিমি, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের হট 

হইয়াছে ।...আমর! বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না 

হইয়। প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহ! হইলেই নির্দোষ হইত। তাহা 
ন! হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্থাঁয় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে ।” (বঙ্গ দেশের কৃষক, 

এ পৃ, ২৬৮-৯, ২৭*-১, ২৭৩ ) এইরূপ বিদ্রোহাআক কথা৷ তৎকালীন সমাজে 
আর কেহ বলে নাই। যুক্তিবাদের নির্মোহ আঘাতে বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী শান ও 

এক 
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তবদেশী শোষকের ্বরপ২ তথাকথিত জনকল্যাণবাগীশদের আচরণের ফাকিটুকু 

এবং চিন্তাধারার জড়তা! উদঘাঁটিত করিতেছিলেন, এবং এই বিস্ফোরণে প্রচলিত 
সমাজ-সম্পর্ক শিহরিয়। উঠিয়াছিল। 

পক্ষান্তরে, এই বিদ্রোহের ভিতর দিয়া বস্কিমচন্দ্রের মানস স্বেরও. মীমাংস! 

হইতেছিল। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, বঙ্ধিমচন্দ্রের সমকালীন মানুষের হ্দয় 
যতখানি ছুলিয়াছিল, বুদ্ধিবৃত্তি ততখানি আন্দোলিত হয় নাই; বঙ্কিমচন্ত্রের মানসিক 
আলোড়নও তাহার বুদ্ধি-বৈকল্যকে সহজেই ছাপাইয়! যাইত। হ্বতরাং 

বিদ্রোহের তরঙ্গাঘাত চিত্ব-রাজ্যেই লাগিয়াছিল বেশী। কিন্তু বুদ্ধির সংযত 

জিজ্ঞাসার সহিত চিত্-বিক্ষোভের মিলন এতকাল সম্ভবপর হয় নাই। তাই 
বঙ্কিম-মানস আত্ম-বিত্রোহে ক্ষুন্ধ ছিল। এইবার বুদ্ধির অবিসম্বাদিত প্রাধান্তের 

অন্তরালে সংগোপনে এই ' মিলন সংগঠিত হয় । কিন্তু চিতত-ক্ষোভের প্রাবল্যের 

দরুণ ইহার ভিতিমূল সুদৃঢ় হয় নাই । তিনি চোখের দৃষ্টিকে মনের দৃষ্টি দ্বার! 
খণ্ডিত করিয়া! এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সমকালীন মাহুষের চিন্তা- 

বিভ্রমের মধ্যেই দামাজিক ছুর্নীতির মূল নিহিত রহিগ্নাছে । চিন্তার এই আচ্ছন্নতা 
বিদুরিত হইলেই সামাজিক স্তায় বিচার বোধ এবং কল/াণের প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে । 
এই সমন্বয়ে মনকে সংশোধিত এবং বুদ্ধিকে খর্ব করিতে হইল। সনাতন 
সামাজিক ধম বোধ, ধারণা কল্পন1, সামাজিক ন্যায় বিচার আদর্শের মধ্যে যতখানি 

গ্রহণ করিয়! নব আদর্শের সহিত তাহার সামপ্রস্ত বিধান সম্ভব হইবে, ততখানি 

গ্রহণ করিয়! অবশিষ্টাংশ অগ্রাহ করা হইল, এবং নূতন যুক্তিবাদী আদর্শকেও 

খণ্ডিত আকারে গ্রহণ কর! হইল । ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্স্য বিধানের ভিত্তি । 

এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, প্ষাহার! জমীদারদিগকে কেবল 

নিন্দা করেন, আমর তাহাদিগের বিরোধী । জমীদারদের দ্বারা অনেক সংকাধ্য 
অনুষ্ঠিত হইতেছে ।***এই সম্প্রদায়তুক্ত কোন কোন লোকের দ্বার! ষে প্রজাপীড়ন 
হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক । এই কলঙ্ক অপনীত করা, জ মীদার- 

দ্িগেরই হাতে । যদ্দি কোন পরিবারে পচভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুইভাই 

দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃঘয়ের চরিত্র সংশোধন জনা 

যত্বু করেন। জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহারাও 

সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা । আমরা 

রাজপুরুষাঁদগকে জানাইতেছি ন:-_-জনসমাজকে জানাইতেছি না । জমীদার- 
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দিগের কাছেই আমাদের নালিশ,» (সাম্য ) “শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া 

যে গ্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, মে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালী যে 
ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা ;” ( অগ্তকরণ। বিবিধ 
প্রবন্ধ; সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ ; পূ ৭৫)“ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক 

প্রমাণ নাই, ইহা ঘথার্থ, কিন্তু ইহ স্বীকীর করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী 

ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত গ্রীধর্মমাপেক্ষা হিন্দুদিগের এই অরিদেবোপাসন। 
বিজ্ঞানমম্মত এবং নৈসগিক। ত্রিদেবোপাসন! বিজ্ঞানমূলক না৷ হউক, বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ নহে”, (ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত কি বলে , এ, পৃ: ২২০), ইত্যাদি। 
৮৮ এই সমন্বয় সংস্থাপিত হওয়ায় বন্কিম-মানসের সর্বপ্রকার দ্বন্ছের চিরতরে 

সমাধ।ন হইয়। যায়। বুদ্ধির রদায়ন।গ|রে মনের আক্ষন্নতাকে কোন্ মাত্রায় কিভাবে 
সংশোধিত করিতে হইবে, প্নাম্য” এর দ্রোহ ও শান্তির ভিতর দঃ সেই শিক্ষ| 

বহ্িমচন্দ্রের হইয়াছে । ইহার পর মনের অনাবিল অভিপ্রকাশ ও হ্ৃচ্ছন্দ 

প্রতিষ্ঠায় আর কোন প্রতিবন্ধক রইল নাঁ। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমন্বয়ের আলোক 

অতীতকে সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইলেন । তৃতীয় পর্বের উপন্যাস ও প্রবন্ধের 

মাধ্যমে সেই প্রচারের অভিযান । এই পর্বের বঙ্কিম মানসও তাই শান্ত, সমাহিত 

এবং শক্তি দৃপ্ত । এই পর্যায়ে কেন তিনি সাম্যের আদশ বর্জন করিয়াছিলেন, 

তাহাও উপলব্ধি করা! কঠিন নয়। (৪৫) 



নষ্টা ও হ্ছাষ্টি  ততীয় পর্ব 

এক 

দ্বিতীয় পর্বের শেষভাগে বঙ্িমচন্ত্রের মানস-ছন্ব মীমাংসিত হওয়ায় তৃতীয় পর্বে 

বহ্কিম-মানস নূতন ক্ধপ লইয়। আবিভূতি হয়। প্রথম পর্বে আমরা তাহার! 
অপরিমেয় প্রাণ প্রাচূর্ধ ও আনন্দবেগের পরিচয় পাইয়াছি; দ্বিতীয় পর্যে ইহার 
সহিত নিগুঢ় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমতা! সংোজিত হয় ?? 
এবং এই পর্বেরই শেষভাগে বস্ছিমণ্মানসের দুইটি স্বতন্ত্র ধারার--অর্থাৎ মনের? 
অতীত আকর্ষণ এবং চোখের সম্মুখ-দৃষ্টি-_-মধ্যে সম্ঘয় সাধিত হয়; ফলে তৃতীয় 
পর্বে প্রাণ-প্রা€র্য ও আনন্দবেগ, এবং সুন্ম বিশ্লেষণ-শক্তির সহিত তাহার নবাবিষ্কৃত? 
সমন্থয়ের প্রচার সংযুক্ত হয়। প্রথম পর্বের অদ্ভুত গতিবেগ, দ্বিতীয় পর্বের. আশ্চর্য? 

বিষয়কেন্দ্রিকত ও বিশ্লেষণ ধমিতা এবং তৃতীয় পর্ষের স্থ্দক্ষ গ্রচার-ক্রিয়া, এই: 

তিনের সমন্বয়ে তাহার রচনাকৌশলও রূপান্তরিত হয়। প্রত্যেকটি গুণই এখানে! 
সমভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বঙ্িমচন্ত্রের শিল্পাকলা 

শুধুমাত্র শিল্পকলা নয়; ইহা! টনতিক তত্বের বাহন। আর ইহাও বিষ্লেষিত 

হইয়াছে, দ্বিতীয় পর্ধাযের বৈজ্ঞানিক কাককারিতার অন্তরালেও নৈতিক তত্বের 
গ্রচার কোনক্রমেই পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। তৃতীয় পর্যায়ে তাহার এই গ্রচার 

-_নবাবিদ্কৃত সমন্থয়ের বাস্তব প্রয়োগ ও ইহার কার্যকাৰিত। গ্রদরর্শন--তীহার রচনা 
কৌশলকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে । অবস্ত তাঁহার সাহিত্যভঙ্গীর অপূর্ব চলমানতা 
তাহার রচনাকে প্রাণবন্ত করিয়! রাখিয়াছে। 

কিন্তু ভঙ্গীর কথা ছাড়িয়া! দিলেও এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 
এই যে, বন্কিমচন্তর, তাঁহার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহা প্রতিষ্ঠার জন্থ 
প্রয়োজনীয় শক্তি লইয়! কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার মানস ছন্দের 
মীমাংদ৷ হ্ইয়াছে। সেই মীমাংসায় তিনি মনের আচ্ছন্নতাকেও প্রয়োজনমত 
বর্জন করিয়াছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিকেও খর্ব করিয়াছেন । ইতিমধ্যে 



৮৮ বহ্িম-মানস 

প্রাচীর ও বিদ্বেশাগত সংস্কৃতির ঘাত প্রতিঘাত্ের . কলরব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বিদেশী শাসক কতৃপিক্ষের নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হিন্দু-মানস 
প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির কোলে আশ্রয়লাভ করিতে থাকে । নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মরাও 
তাহাদের কৌলীস্ত বজায় রাখিতে পারেন নাই। ১৮৭২ সালে রাঁজনারায়ণ বন্ধ 
হিন্দু ধর্সের শ্রেষ্ঠত সম্পর্কে বক্তৃতা করেন; এবং স্থীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ১৮৭২ 
সালের সিভিল ম্যারেজ গ্যাক্টের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন হিন্দুমতে 
কোচবিহারে বাজার সহিত তীহার কন্তার বিবাহ দেন , ১৮৭৩ সাঁলে আদি ব্রাঙ্গ 

সমাজে প্রাচীন উপনয়ন পদ্ধতি প্রচলিত হয় । আরও ছুই এক জন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম” 
(৪৬) হিন্দুমতে পারিবারিক বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন। কিন্তু এই সব 
আন্দোলনের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া হিন্দু-মানস ব্বামী দয়ানন্দ সরদ্ঘতীর “আরধ- 
সমাজ” আন্দোলনের উচ্ছ্বাসে ছুলিয়! উঠিয়াছে। আর খাস কলিকা ঠায় কিছুকাল 
পরে অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল হইতে শশধর তর্কচূড়ামণিকে কেন্ত্র করিয়া প্রাচীন হিন্দু 
ধর্ম স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে , এবং এই শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের 
যুদ্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য গ্রহণের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে । এই মানসিক 
আলোড়নের কোলাহলে বন্ধিমচন্ত্রও অংশ গ্রহণ করেন। সমাজ-মানসে যে 
বিভ্রান্তি দেখ। দিয়াছে, তাহ বিদুরণের জন্য এবং ইহাকে একটা স্থিতিশীল 

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তঁহ।র সমন্বয়ের আদর্শ লইয়া! অগ্রসর 
হন। ১৮৮০-৮১ সাল হইতে তিনি ধর্মতত্ব ও হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে 
আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন * যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষের সহিত এই সময়ে তাহার 
পজিটিভিজম সম্পর্কে আলোচন1 হইত , এবং তাহার সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে 
হিন্দুধর্ম গ্রাহা তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ঘোষ-মহাশয়কে কয়েকটি পত্র 
লেখেন । ১৮৮২ সালের নবেম্বরে জেনারেল এযাসেম্র্রিজ ইনট্টিটিউশনের অধ্যক্ষ 
হেষ্টি সাহেবের সহিত হিন্দুধমে র মূলতত্ব লইয়া তীহার বাদান্থবাদ হয়। সে 
সময়কার “স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সব পন্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সমন্বয় ও 
সংস্কারধর্মীমনোভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে । ইহারও বৎসর দুই পরে হিন্দুধম 
সম্পর্কে ত্রাক্মঘমাজের সহিত তাহার বিতর্ক হয়। এই সময়ে প্রকাশিত 
তাহার প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি তাহার পাশ্চাত্য যৃক্তিবাদের 

সহিত সংশোধিত আকারে সমন্বিত হিন্দুধ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
গ্রবৃভ হন। 



শরষ্টা ও ত্যত্ি ; তৃতীয় পর্ব ৮৯ 

ধর্ম-বিতর্কের এই আলোড়ন ছাড়াও বহ্ধিম্চন্দ্রের কর্মজীবনে কয়েকটি 
উল্লেখযোগা ঘটন1 সংঘটিত হয়, যাহার প্রভাব বহ্কিম-যাঁনসে অনন্বীকার্ধ। 

১৮৮5 সালের ফেব্রুয়।রীতে বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হন, এবং এখানে কার্ধভার 

গ্রহণ করার অনতিবিলম্বেই কালেক্টর পি, ই, বাঁকল্যাণ্ডের সহিত তাহার ঝগড়া 

হয়। এই ঘটনার কিছুকাল পরে, আগুষ্-সেপ্টেম্বর মাসে বস্ছিমচন্্র অস্থায়ীভাবে 
খল! গভণমেন্টের খ্যারিষ্ট্যাপ্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৮৮২ সালের 

জাঙ্ছ্য়ারী মাসেই অকন্মাৎ এ্যাপিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদ বিলুপ্ত করা হয়; এবং 

গভর্ণমেন্টের অন্তান্য বিভাগের স্তায় এই বিভাগেও (৪৭) আগার সেক্রেটারির পদ 
স্ষ্টি হয়। তৎ্ক|লীন সরকারী ধিধান অনুযায়ী এই পদে ভারতীয়দের নিয়োগের 

কোন, স্থযোগ ছিল না! । স্থতরীং বঙ্কিমচন্দ্র নব্নিযুক্ত আগার সেক্রেটারি 

ব্রাইথ সহেবকে চার্জ বুঝাইয়। দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমসাময়িক 
দৈনিক পত্রিকাদিতে যেমন, “বেঙ্গলী” “স্টেটস্ম্যান'-এ লেখালেখি হয়। ক্ষুদ্ধ 

শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত পদের অবলুষ্টিকে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গুতি 
সরকারী ওুঁদাপান্তের নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল । এ সম্পর্কে উক্ত বিভাগের 

সেক্রেটারী মেকলে সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমালিন্তও ন্মরণীয়। কিন্ত 

উধ্বতন অফিসারদের সহিত মনোমালিন্তের পর্ব এইখানেই শেষ নয়। ১৮৮৩ 
সালে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় হাবড়। বদলি হন। সেখানে কাধভার গ্রহণের অল্পদিন 
পরেই তৎকালীন ম্যাজিষ্টেট ই, ভি, ওয়েস্টমেক্ট সাহেবের সহিত তাহার গুরুতর 
ঝগড়। হয়, এবং ইহা এমন ভয়ানক রূপ ধারণ করে যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বদলি 

না হইলে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রকে চাকুরী ত্যাগ করিতে হইত | ৫৪৮) 
কর্মক্ষেত্রের এই বিষাক্ত আব্হাওয়ার অন্তরালে এবং বাকল্যাণ্ড সাহেবের 

সহিত বিবাদ চলি'ত থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র “আনন্দমমঠ* রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন । 
ব্যক্তিগত জীবনের এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটন। ছাড়াও বৃহত্তর জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে 

১৮৮২ সালের প্রথম পার্দে “ইলবার্ট বিল” কে অখলম্বন করিয়া ইগ-ভারতীয় 

সম্প্রন্গায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে ক্ষুপ্ন হয়। ইউরোপীয়দের বিচারের 

ক্ষমত! যাহাতে দেশী বিচারকের হাতে না বর্তায় সেজন্য ইউরোপীয় সমাজ লর্ড 

রিপনের বিরুদ্ধে ষড়বস্ত্র এবং এই বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। 
এমন কি ইউরোপীয় সমাজ আত্মরক্ষার জন্য একটি আত্মরক্ষা কমিটিও গঠন, 

করিয়াছিলেন । ইউরোপীয়দের এই হাশ্তকর আত্মসম্মানবোধে হউরোপীয়- 
১২ 
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ভারন্তীম্ম সম্পর্কের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। ইউরোপীয়দের প্রতি গ্লেষ, বিদ্রুপ 

ইত্যাদি বধেত হইতে থাকে | “আনন্দমঠ রচনায় নিয়োজিত বঙ্কিম-ম।মস এই 
বিক্ষুব্ধ পটভূমি হইতেও রস টানিয়াছিল। 

এই পর্বে বস্ষিমের সমস্য1-_-অধ্যাস (11151) ) দ্বার। বাস্তবের নব র্বূপায়ণ 

এবং এই রূপায়ণের মাধ্যমে তাহার নবারিষ্কৃত সমন্বয় অথবা! ধমতত্বের নিদর্শন 
স্থাপন । প্রথম পর্বের “মৃণালিনী'-তে এবং ছিতীয় পর্যের চন্দ্রশেখর এবং 
“কমলাকান্তের দপ্তরে আমরা তাহার অধ্যাসের পরিচয় পাইক্সাছি। তাহাতে 
্রচ্ছননভাবে বঙ্ষিমচন্দরের হি দুরাজ্য স্থাপনের অথবা পুনরুদ্ধারের স্ল্পই প্রকাশিত 

হইয়াছিল । তৃতীয় পর্বের রচনায় তাহ! পূর্ণাঙ্গ সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করে। 

বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় রোমান্দের ত্বরণ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন । কারণ, রোমান্গের 

ধ্যেই জীবনের হাপি ও অশ্রু, আনন্দ ও নিরানন্দকে এক হ্ত্রে সংগ্রথিত করা 

'ব এবং সহজ । অন্ত কথায় সামাজিক উপন্যাসে যে বিষয়গত দিকের, মনের 

ইরের বনু উৎস-কেন্দ্র হইতে রদ ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহের স্বাক্ষর পাই, রোমান্ে 

সই বিষয়মুখীনতার স্বাভাবিক স্বাক্ষর থাকে ণা। এখানে আত্মগত দিকের, 
ষ্টার মনের একক উতৎন হইতে পৃথিবীকে চিত্রিত করার মানপিক ভঙ্গীর প্রাধান্য । 

উপন্যাসে বন্তজগতের আর রোমান্সে মনোজগতের প্রাধান্য । “আনন্দমঠ'-এও 

মনোজগতের প্রাধান্য.। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার প্রারস্ভে এবং এই পরিচ্ছেদেরও 
সুচনায় রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক পরিমগ্ডলের যে সংশিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, 

তাহার অনায়াসলভ।/ ইঙ্গিত এই যে, বাস্তব মানুষের জীবন নিরাশায় এবং সহায় 
সম্বলহীনতায় মুহমান হইয়! পড়িয়াছে; এখানে*আশ! চরিতার্থ হয় না, ছুঃখের 

নিরদন নাই, জীবনের নিরাপত্তা নাই। সামাজিক মাঙ্গষের ধন প্রাণ মান ধম” 
সমশ্তই ন্ঃশেষে লোপ পাইতে বসিয়াছে, শাসনতন্ত্র এখানে বিকল, শাসকগোষ্ঠি 

হৃদয়হীন। কল্পনার সাহায্যে এই শৃঙ্খলাহীন অনাচারী ব্যবস্থার অন্থরূপ চিত্র 
অব্যবহিত অতীত ইতিহাসের খাতায় খুঁজিয়া পাওয়| ছুষ্ষর নয়। বুটিশ শাসনের 
প্রথম পর্যায়ের ছুঃখ-তাপ-ভরা-স্থতি তখনও লোক-মানসে সজীব ছিল । বস্থিমচন্র 

সেই অতীত চিত্রে বাস্তবকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বাস্তবকে নিজ অধ্যাস 
অনুযায়ী রূপান্তরের কার্ধে অগ্রদর হন ; দেই চিত্র প্রাচীন হইলেও তাহার সংকেত 
ভবিষ্যতের পানে কাঠামো পুরাতন হইলেও তাহাতে বর্তমানের জীবস্ত 
ত্বাক্ষর | 



শষ্টা! ও স্যটি তীয় পর্য ৯১ 

ভবিস্কংকে স্থাট্টি করায় আনন্দে এবং ইহার স্বপ্রময় আবেশে চঞ্চল বৃষ্ধিম 
মানস অ-সত্য ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত । অ-সত্য বলিতেছি এই জন্য যে, বঙ্কিম 
এতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনীর প্রতি আক্ষরিক আহ্ছুগত্য প্রদর্শন করেন নাই। 

বাস্তব ইতিহাসের মূল কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া তিনি অবাস্তব কাহিনী স্থষ্টি করেন 
কেন লা, তখন সেই মুহূর্তে অতীত কাহিনী তাহার নিকট ভবিষ্ততের গৌরব ও 

মহিম! লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। মুঘলমান শাদনের অবনতির যুগে রাজকর্ম- 
চারিদের অমান্ষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া! হিন্দু প্রজাগণ দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী 
হইয়া ওঁঠে, ইহ! এঁতিহাসিক সত্য । কিন্তু এই এঁতিহাসিক সত্যের ভাশয়ে 

থাকিয়! বঙ্কিমচন্দ্র অ সত্য ইতিহাস রচনা করেন, অথবা প্রয়োজনবোধে সত্য 
স্ষ্ট করেন। শ্রীযুক্ত ষৃনাথ সরকার লিখিতেছেন, ““বস্কমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র 

***গোড়ায় গলদ , তাহার “সন্তানেরা” বাঙ্গালী ব্রাঙ্ষণ কায়স্থের ছলে, গীতা 

যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত ; কিন্তু যে সব “সন্ন্যাসী ফকিরের” সপ্ঠ্য ইতিহাসের 

লোক, এবং উত্তর বঙ্গে (বারভূম নহে) এঁ সব অত্যাচার করে তাহারা 
এলাহাবাদ কাশী ভে।জপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই 

নিরুক্ষর, ভগবদগীতার নাম পর্য্স্ত জানিত না । বঙ্থিমের সন্তান সেনা বৈষ্ণব, 
আর আদল “ন্ন্যাসীপ্র৷ ছিল শৈব, আজ পর্যন্ত তাহাদের নাগা সম্প্রদায় টলিয়! 
আসিতেছে, যদিও-*--'তাহারা৷ এখন অস্ত্র রাখিতে. বা লুঠ করিতে পারে না। 

**৮০ সত্যকার নন্গ্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গ্রিপুরীর দল, একেবারে 
লৃঠেড়। ছিল, কেহ কেহ অযোধ্য! স্থবায় জমিদারিও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, 
ুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের ন্বপ্রেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় স্থ্ট কুয়াশ! মান 1৮6৪৯) কিন্তু বস্কিমচন্দ্রের 
এই অ-সত্য ইতিহাসের ভিতর দিয়া সত্য মান্গুষ প্রাণ পাইয়াছে। যে এঁতিহাসিক 

মানুষকে বঙ্কিমচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যে মান্নষ জীবনের আরোপিত প্যাটাণের 

বিরুদ্ধে ক্রত্ধাগত প্রতিবাদ এবং সংগ্রাম কিয়! চলিয়াছে, যে মানুষ সমাজের বাস্তব 

ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, সেই মানষই এই 

অবাস্তব ইতিহাসের মধ্যে আশ্চাধভাবে আত্মগুকাশ করিয়াছে। যে রাজ! রাজ্য পালন 
করে ন।, যে শাসনব্যবস্থায় লোক অকাতরে দুভিক্ষের তাড়নায় প্রাণত্যাগ করিতে 
বাধা হয়, যে ব্যবস্থায় মান্য ঘান লতাপাতা, শিয়াল কুকুর খাইতে বাধ্য হয়, 
যেখানে জীবনের কোনও মুগ্য নাই এবং যেখানে জাতি-ধর্ম মান-সগ্রম এমন কি 
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বাচিবার অধিকার পর্যন্ত অন্বীকৃত, বস্কিমচন্দ্রের সম্তানগণ সেই রাক্গ: এবং 
শাসনব্যবস্থার বিরুন্ধে সেই অকু্ঠ অরাজকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে,এবং সেই 

সংগ্রামে নিশ্চিত জয়লাভ করে । আর শুধুই জয়লাভ নয়, ন্যায়ংর্মের আদর্শ 
স্থাপন করিতেও শাহারা সমর্থ । সন্তানদের এই সংগ্রাম, জয়লাভ এবং আদর্শ 
প্রতিষ্ঠার মধ্যে বন্ধিমচঞ্জেন সমকালীন মানুষ তাহাদের বাস্তব সংগ্রাম এবং আশা 

আকাজ্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখিতে পাইয়া বিম্মত হইয়াছে । সন্তানদের 

সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে সামাজিক সম্পর্কের জরিষ্ুতা এবং পরিণামে বিলোপ 

চিত্রিত হইয়াছে, ব্কিমচন্দ্রের সমকালীন সমাজেও তাহার প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে । 
আর ইংরাজ সেনার উপর সন্তানদের বিজয়ে যে রূপান্তরিত পামাজিক সম্পর্কের 

প্রাতিষ্ঠঠর সম্ত/বন1 ঘে।ষিত হইয়াছে, সে সম্ভাবনার মধ্যেও বঙ্গিম-খুগ স্বীয় কল্পনার 
অভিপ্রকাশ দেখিতে পাইয়াছে। আর শুধু তাহাই নয়, সমসাময়িক সমাজ-মানস 
যাহাতে বস্কমচন্ত্রের ইঙ্জিত কোনক্রমে ভূল বুঝিতে না পারে, তজ্জন্ত বর্তমান 

সংক্করণের তৃতীয় খণ্ডের যুদ্ধবর্ণনায় যে সব স্থানে “ঘব্ন” সৈন্য, 'নেড়ে' ইত্যাদি 

ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সব স্থানে প্রথম সংস্করণে ইংরেজ” ব্যবহৃত হইয়াছিল 10৫০) 

আর সন্ত।নদের সাধনা, সংগ্রাম ও সিদ্ধি বর্ণনার ভিতর দিয়া এমন একটা 

অদ্ভুত আনন্দধারা, সহ্ৃদয়তা এবং মনস্কামন! অস্থিত হইয়াছে যে, সমকালীন মাুষ 
প্রত্যেকে ইহাতে তাহার নিজন্ব মনস্কামনার অভিব্যক্তি আবিষ্কার করিতে 

পারিয়াছে। “আনন্দমঠ; যেন কাব্যের মত অ্রষ্টার মনের একক উৎস হইতে 

রচিত হইয়াছে, এবং সেজন্তই ইহ! কাব্যের মত সকলকে শ্রষ্টার মনের অস্তঃপুরে 
ডাকিয়া আনিয়াছে। আর শিল্পী মনের এই চেতনা, তাহার ক্ষরণ এবং 
অভিব্যক্তির ভিতর দিয়। যাহ! বভ্ মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে নাধারণ, যাহ! 

সকলের তাহাই ক্ষুরিত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে । * সেইজগ্ই ইহা৷ বিপুল আলোড়ন 
হ্থটি করতে সমর্থ হইয়াছিল। অন্বীকুত বর্তমানকে তাই ইহ! স্বপ্নময় 
ভবিষ্যতের সম্ভাবনার রং দিয়া রাঙাইতে পরিয়াছিল। “কমলাকান্ত" যে স্বপ্প 

জাগাইয়াছিল, 'অনিন্দমঠ তাহ সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইখানেই 
“আনন্বমঠের' শক্তি ও সার্থকতা । 

(কস্ত সন্তানদের সংগ্রামের ভিতর দিয়! সমকালীন রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও 

ন্দোলনের শক্তি ও ছুর্বলতা দুই-ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্তান নেতাদের 

অতুলনীয় দেশভক্তি, আদর্শবাদ, ত্যাগ এবং প্রাণশক্তির মধ্যে, এবং সংঘখদ্ধ 
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রাজনৈতিক ক্রিয়ার পত্বিকল্পন! ও পরিচালনার মধোই এই আন্দোলনের শক্তি। 
এই প্রাণশক্তির বলেই 'আনন্দমঠের ঘটনাপ্রবাহ তর তর বেগে প্রবাহিত হইয়া 

গিয়াছে, ইহার অপূর্ব উন্নাদনাতেই শিল্পী নিঃক্কোচে ও অনায়াসে সমস্ত অধান্তবতা 
পার হইয়া গিয়াছেন, নিরক্ষর ফকির সঙ্নযাসীদিগকে অশ্রুতপূর্ব মহান আদর্শে 
অঙ্কুপ্রণিত করিতে পারয়াছেন। এই শক্তির জোরেই দ্বণা দস্থ্য আদর্শ পুরুষে 

পরিণত হইয়াছে ; আবার এই প্রেরণায় উত্বদ্ধ বলিয়াই শাস্তির পক্ষে দুই ছুই বার 
সুদক্ষ ইংরাজ সৈনিককে পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছে (একবার সে ক্যাপ্টেন 
টমাসেব নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছে, এবং আরেকবার লিগুলেকে ঘোড়া 
হইতে ফেলিয়া দিয়া পূর্ব।সে সত্যানম্্কে ইংরাঁজের গোপন পরিবল্পন! সম্পকে 
সচেতন করিয়াছে এবং ইংরাজের পরিকল্পন। ব্যর্থ করিয়াছে )। এই প্রাণশ.ভ 
শ্তধু নিজেকে প্রকাশ করিতে জানে, আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে জানে, 

বাধাকে স্বীকার করিতে জানে না। আর নিজের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির জন্যও 

ইহা! কারণ দর্শাইতে জানে ন1 7 নিজেকে চিনিয়াছে, জানিয়াছে, প্রকাশ করিয়াছে-_ 
ইহার বেশী কিছু বলার প্রয়োজনীয়ত1 ইহার নাঁই, অথব1 বলিতে জানে না । 
সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম ও মংগঠনের যে পরিকল্পন1 'আনন্দমঠে” ভাষা পাইয়াছে, 
তাহার মধ্যেও পমকা'লীন আন্দোলনের শক্তি ও দূরদখিতাঁর ছাপ বহিয়াছে। 
বিচ্ছিন্ন, একক সাধনা ও মনস্কাম, মুষ্টিমেয়ের আকাশবিদারী চীৎকার ভবিস্তের 

গর্ভ হইতে ম্ব্ণ কুড়াইয়। আনিতে পারিবে না, এই বিচ্ছিন্ন মনস্কামকে সকলের, 

সর্বপাধারণের মনস্কামে পরিণত করিয়। তবেই তাহাকে সার্থক করের রূপ দেওয়। 
সম্ভব । এখানেও শিল্পী-মানস ভবিষ্ততের দিকে তাঁহার আঙ্গুলি-সম্কেত জানাই 
গিয়াছেন। 

আর সমকালীন আন্দোলনের দুর্বলত| ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহার অস্তরনিহিত 
পরাভব চেতনায়; আর বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত পুরোপুরি সম্পর্ক 

ছেদনের অক্ষমতার ভিতর দিয়া । পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, সাম্রাজ্যিক 
প্রয়োজনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবিউর্ভাব হইয়াছিল এবং দেজন্তই 
তাহাদের অস্তিত্বও বৃটিশ-রাজ নির্ভর ছিল। মধ্যবিত্ত মানসও নিজেকে শাসন- 

যন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ কল্পসন|! করিয়া আকাশকুগ্ছম রচনায় বিভোর ছিল। 

ইতিপূর্বে ইহাও আলোচিত হইয়াছে, উদ্দিশ শতকের শেষাধে” এই আকাশ-সৌধ 
বাস্তবের কঠিন স্পর্শে ভাঙ্গিয়া৷ যাইতে আরম্ভ করিলেও আত্মীয়তার শেষ বন্ধনটি 
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তখনও ছিন্প হয় নহি । বন্ষিমচন্দ্রের আসলেও তাহা! কোনক্রমে জোড়া লাগিয়াই 
ছিল। বিধয়গতভাবে ভারতে ইংরাজবিজয় যে প্রগতিশীল কার্য সম্পাদন করে, 
তাহার প্রতি শিক্ষিত মানসের শ্রদ্ধা অবিচল ছিল । বঙ্কিম. আমলেও এই শ্রদ্ধা 
মলিন হয় নাই। কেননা, বস্কিম-আমলে জাতীয় মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিলেও 

বিক্ষোভ প্রধানত ছিল চিত্তরাজ্যেই সীমাবদ্ধ; সমাজদেহের অন্তরে যে অলজ্যয 
নিয়মের লীল! চলিয়াছে, তাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার স্ৃত্রানুষায়ী রাজনৈতিক 
কর্ম ও আদর্শ নিধণরিত হয় নাই। সে জন্তই বুটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষিত 

সামাজিক কল্যাণ আদর্শ অপেক্ষা! ব্যাপকতর ও মহত্তর কল্যাণ আদর্শ লক্ষ্য 

হিসাবে সংস্থাপন করা তৎকালীন আন্দোলনকারীদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

তাই প্রারস্তেই এই আন্দোলন পরাভব চেতনায় সম্কুচিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে 

বিজয় ক্ষণেও তাই ভবানন্দ বলিতেছেন, “কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মাঝিব না, 

ইংরেজ আমাদিগের শক্র নহে |... ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোম।দের 
সুহাদ |” আর গ্রন্থ শেষে মহাপুরুষ চিকিৎসক বলিতেছেন, “হিন্দুরাজ্য এখন 

স্থাপিত হইবে না-_তুমি থাকিলে এখন, অনর্থক নরহত্যা হইবে । অতএব চল। 
“শুন্য! সত্যানন্দ তীব্র মর্মপীড়ায় কাতর হইলেন ।” বলিলেন, “হে প্রত ! 

যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হহবে? আবার কি মুসলমান 

রাজা হইবে ?? 

“তিনি বলিলেন, “না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে । 

"সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধান1 বহিতে লাগিল।৮ কিন্তু এই পরাজয়কে 
মন মানিতে চায়না । তথাপি অশ্রুবর্ণ করিতে করিতে প্রথম সংস্করণের পর 

বঙ্কিমচন্দ্রকে চিকিৎসকের উক্তির একস্থানে “ইংরেজ রাজ্যে প্রা সুখী হইবে-- 

নি্ষণকে ধর্মাচরণ করিবে” এই লাইনটি সংযোজন করিতে হয় 108১) এই 
পরাভব-চেতনার মধ্যেই এই আন্দোলনের প্রকৃত দুর্বলত1 | 

অবশ্ঠ এই পরাভব-চেতনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অপরাধী কর! চলে নাঁ। 

নূতন ভারতের নব সংস্কৃতির প্রবর্তক বিত্বশালী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 

বর্ণপক্কর জন্মের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে । এই অস্বাভাবিক জন্মের 
জন্যই তাহাদের সামাজিক আচরণে, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও কর্মে স্বাভাবিক 

স্ব-ধিরোধ ছিল। তাহার ইজিতও পুর্বে দেওয়া হইয়াছে । তাহার! একদিকে 
ছুউচ্চ আদর্শবাদে অগ্ুপ্রাণিত হইয়াছেন, আবার তেমনি অপরদিকে 
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প্রয়োজনবোধে অত্যাচীদ্দকে যুক্তি ত্বারা সমর্থন করিতেও কুন্ঠিত হন ম্রাই। 

একদিকে গভর্ণমেশ্টের বিরুদ্ধে বিক্রোহাত্ক বক্তৃতা, অপরদিকে সেই 
গভর্ণমেপ্টকেই আত্মীয় বলিয়া শ্বীকার,--এই ছুই বিরোধী ধারার মধ্যে বিদগ্ধ 
সমাজ-মানস আন্দোলিত হইয়াছে । বঙ্কিম-যুগ এই এঁতিহোর অধিকারী 
হইয়াছিল, আর একথাও স্বীকার্য যে, এই এতিহ্থের বন্ধন অতিক্রম কর! বন্কিম- 

যুগেও সম্ভব হয় নাই। স্থতরাং, পরাভবের চেতনাও এখানে স্বাভাবিক । 
সম্ভানদের পরাভবের মধ্য দিয়া বঙ্ষিমচন্দ্রের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সন্থল্লও 

পুনরায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । তীহার মধ্যে কল্পনার অভাব ছিল নখ, শজিব 

অভাব ছিল না, অনুণ্ডেরণার অভাব ছিল না, মানসিক উত্বাপের অভাব ছিল 

না; অভাব ছিল শুধু প্রয়োজনীয় পরিবেশের ৷ তাহার শ্রেম্ণ বোধ বর্তমানের 
অবরে।ধ ভাঙ্গিয়া অতীতের স্বর্ণ কুড়াইতে ব্যগ্র ছিল, কিন্তু একটা অস্পষ্ট 

ইতিহাস-চেতন। তাহার কানে কানে গোপনে বার্ত। পাঠাইয়৷ দিয়াছিল যে, 
সেই যুগ পার হইয়। গিয়াছে, তাহা আর কোনক্রমেই ফিরিবে না । বৈজ্ঞানিক 

সঙ নুবায়ী সামাজিক ক্রমবিকাশের ধার! নির্ণয় কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, 
এবং দেজন্যই বর্তমান সমাজ কাঠামোর তত্ব নিধরণ এবং ইহার গতিপ্রকৃতি 

নিরূপণ করিয়া রাজনৈতিক কমের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত দেওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব 
হয় নাই । তাই বস্কিম-মানস অনায়াসে বর্তমানের মীম! অতিক্রম করিয়! অতীতে 

বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে । কিন্তু তথাপি তিনি অতীত-পুনরুদ্ধার প্রয়ামকে 

বিজয়-গৌরব দান করিতে পারেন নাই; অচেতন মনে তিনি এই প্রচেষ্টার 
অসস্ভাব্যতা উপলম্তি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি 'আনন্দমঠে*র চতুর্থ 
ংস্করণে :৫২) চিকিৎসক মহাপুরুষের উক্তিতে এই কথ। কয়টি সংঘুক্ত করিয়াছেন, 

“তুমি বুদ্ধির ভমক্রমে দস্ধ্যবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। 
পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে 

পারিবে ন। 1” অবশ্থ এখানে পরাভবের জন্য একটি ৫নতিক ক্রটিকে দায়ী করা 

হইলেও, পরাভব চেতনা কখনও অস্বীকৃত হয় নাই। সেই চেতনা হইতেই 
গ্রস্থশেষে চিকিৎসকের আমদানী ; বঙ্কিমচন্দ্র অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রতিষ্ঠাকে 

বিসর্জন দিলেন । এই পরাভব চেতনার সহিত তাহার এতিহানিক নায়ক-নায়িকা! 
ও বিধাতৃপুরুষদ্দের অন্তনিহিত দুর্বলতাও সংযুক্ত হইয়া! থাকিতে পারে ।, 

রাজনৈতিক আদর্শবাদ শুধু সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভ বালব প্রভৃতি অল্লকয়েকক্ষনের ॥ 
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 অন্তান্ত সকলেই . অত্যাচারের প্রতিশোধে লুটতরাজের প্রত্যাশায় সম্তানদের 

মহিত যোগ দান করিয়াছিল । কোনরূপ রাজনৈতিক অন্থপ্রেরণা অধিকাঁংশেখই 
ছিল না । তাই আকাজ্ষাকে একট সু রাজনৈতিক কর্মের রূপ দ্েওয়৷ ; অথব। 
রাজনৈতিক উদ্দেস্টে বহুর কর্মকে সংহত কর! হয় নাই, সম্ভবত সে শিক্ষা ছিল 

না| সুতরাং বলিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মের ভিত্তি তখনও স্থাপিত হয় নাই । ফলে, 
দীর্ঘকাল আত্মরুক্ষ! করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না 

বঙ্কিমচন্র এই প্রাভবের ক্ষতিপূরথ করিয়াছেন আত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন 
করিয়া । সত্যানন্দ, জীবানন্দ, শাস্তি, ভবানন্দ প্রভৃতির আদর্শবাদ তাহাদের 

পরার্থপ্রিয়তা, তাহাদের স্বার্থত্যাগ এবং সংযম ভ্যান তাহাদিগকে এক অপূর্ব 

মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে । তথাপি একথা শ্বীকার্ধ যে, এই অপাধিব মহিমার 

মূল রহিয়াছে বাস্তবজীবনের নৈরাশ্থের মধ্যে । অন্বীকৃত ও লাঞ্ছিত বর্তমানকে 
লইয়! সন্ত থাকিতে বাধ্য হইয়া স্বভাবতই মাছুম এক অন্তলোকের পৃথিবী স্থষট 
করে, যেখানে তাহার প্রাধান্ত লইয়! কেহ গ্রতিঘ্বন্িত। করিতে পারে না, 

যেখানে তাহার এশখ্বর্ধ লইয়া কোনরূপ কাড়াকাড়ি নাই, যেখানে সে 

আপনাতে আপনি সমৃদ্ধ । আত্মপত্যম, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি বৃত্তির চর্চা সামাজিক 
মানুষের পক্ষে ততখানিই কর্তব্য যতখানি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের পক্ষে 
অঙ্থকুল ) সমাজ-মান্য হিসাবে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যন্কিগত আচরণ নিয়ন্্র 

করিতে হয়। কিন্ত আত্মসংযমের জন্যই আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগের জন্যই স্বার্থত্যাগ, 

অনুশীলনের জন্তই অনুশীলন, এই দৃষ্টিকোণ হইতে যে সাধন মার্গ দেখ! দেয়, 
তাহা, পরাধীন জাতির পক্ষে, নিঃসন্দেহে তেমন মুল্যবান কিছু নয়। অনিশ্চিত 

স্থখভোগের মানসিক শাস্তি ও আনন্দ কতদূর তাহা! নিয় করা কঠিন, কিন্ত 
একথা! সত্য যে, নিশ্চিত সুখ হইতে বঞ্চনার বেদনা সহজে বিস্ৃত হওয়। যায় 

না। তাই এই আত্মিক শক্তির বিজয় ঘোষণার মধ্যে বাস্তব অপমানবোধের 

উচ্ছুসিত ক্ষতিপূরণ লাভের চিহ্ন আবিষ্কার কর! বাঁয়। আমার বাইরে বন্ধনদশা, 
কিন্তু তথাপি মন আমার মুক্ত,__-এই স্ববিরোধের মীমাংসা হওয়া কঠিন । 

আত্মিক শক্তির এই প্রাধান্ত ঘোষণ| ছাড়াও “আনন্দমঠের পরিণতিতে 

বঙ্কিষচন্জের সমন্ব*৮ তত্বের উজ্জল নিদর্শন রহিয়াছে । মহাপুরুষ সত্যানন্দকে 

সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "মনোযোগ দিয়া গুন। তেজিশ কোটি 

দেবতার পৃজ! সন্মাতনধন্দ নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহানর 
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প্রভাবে প্ররুত সনাতনধর্শ-য়েচ্ছেরা যাহাকে হিনুধন্দ বলে-_তাহ! লোপ 
পাঠয়াছে। প্রন্কত হিন্দুধন্ম জ্ঞানাত্ুক, কণ্দাত্বক নহে। সে জ্ঞান ছুই প্রকার 
বহিবিবষয়ক ও অন্তবিবষয়ক | অন্তবিবষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতনধশ্মের প্রধান 

ভাগ। কিন্তু বহিবিবষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অস্তবিবষয়ক জ্ঞান জন্মিবার 
সম্ভাবন! নাই। স্থল কি, তাহা নাঁ জানিলে, সঙ্গম কি, তাহা! জানা যায় ন]। 
এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহ্বিবষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে--কাজেই 
প্রকৃত সনাতনধন্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধশ্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে? 

আগে বহিধ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার হওয়া আবশ্টাক | এখন এদেশে বহিবিবিষয়ক . 

জ্ঞান নাই--শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব 

ভিন্ন দেশ হইতে বহিব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে । ইংরেজ বহিব্বিষযয়ক 
জ্ঞানে অতি স্থপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় স্থপটু । স্থতরাং ইংরেজকে রাজা করিব । 

ইতরজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহি্তত্বে স্শিক্ষিত হইয়! অন্তস্তত্ব বুঝিতে সক্ষম 

হইবে |” (সাহিতা পরিষত সংস্করণ পূঃ ১৩১) এইরূপে বস্কিমচগ্্র ইউরোপীয়, 
নাায়শান্ত্রের ধারা অন্থসরণ করিয়! মনের সংস্কারের সহিত চোখে-দেখ' সত্য, 
অতীতের সহিত বর্তমানের এবং পাধিবের সহিত অপাথিবের মিলন ঘটাইলেন। | 

কিন্ত এই নব সমন্বয়আদর্শের প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়! বন্ছিমচন্দ্রকে 

প্রচলিত হিন্দুধর্মীদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয় । তাহার সমন্বয়ের প্রকৃতিতেই 

ইহ। ন্স অভিব্যক্ত যে তিনি পাশ্চাশ্য যুক্তিবাদের সহিত ধর্মতত্বের মীমাধসা 

করিয়াছিলেন । সেই মীমাংসাই তাহাকে হিন্দুধর্স সংস্কারে গ্রণোদিত করে। 
কিছুক!ল পরে লিখিত তাহার হিন্দধর্ম সম্পকিত পত্রে তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়া বলেন, এই প্রগতির যুগে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় শুপ্রাচীন অতীত 

আদর্শে প্রত্যাবর্তন কর! সম্ভব নয়। তিন সহম্ত্র বলর পূর্বে যে আদর্শ কার্মকরী 

ছিল তাহ! বর্তমান লময়ে কার্ধকরী ন1-ও ভইতে পারে । তাই তিনি বলিতেছেন, 
"170 151১৬900109 108১ 0৮ ০9 [)11910) 11) 10961906০00: 7007 1209, 

06160) 1) 1109১206008 হচেছ 01661500506 17060075065 060 জান 2৫00 

(1.7 610 20091 200 870071176 000105 60 810 00099398168595 01 0179৮ 

710৭ 1169. (৫৩) (19৮0৮ 017 [17001409999 180৮9) এই প্রয়োজনের 

তাগ্দেই তিনি হিন্দুধম কে (তাহার মতে ) বহুমুগের সঞ্চিত অবাঞ্ছিত জঞ্জালের কলগ্ক 
হইতে মুন্তু করিতে চেষ্টা করেন। পশ্চিমের নৃতন আলোকে তিনি প্রাচীন 

১৩ 
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সংস্কৃতির পুনরত্যাখানে ব্রতী হন। বলা বাহুল্য, এই নির্মাণ কার্ষের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাকে বহু আদর্শ ধ্বংসও করিতে হয়। ১৮৮২ সালের নভেম্বরে অধ্যাপক 

হেষ্টির সহিত হিন্দুধমে র মূলতত্ব সম্পর্কে তাহার যে বিতর্ক হয়,তাহাতে তিনি 
ঘোষণা করেন, “10015 000001৮0876 01 71000151810 2) 

88901/810] 10৮) 6৮01) 0 10 10000118 18171], 1001 ৮09111) 2৪ 

[১8007090১,,,,5006 06 25006 01001170079 00111001501 .,,১১১, 4. 

080 হাওয়া 138৮0000560 01090থ ৮ 9070108109৮ 09 111 001)0015: 

ঢ1008. এবং “৮10 96001071৭06 01911060151) 09659010119 

80850062215 01 ঢ0010151] 111)0 19 07-355011617] 000071065, 11101 
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বঙ্ছিমচন্্র তাহ!র নূতন আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন, এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া 

নবহিন্দুধর্মবাদীদের একটী গোষ্ঠি দাড়াইয়! যায়। বস্থিগচন্্র প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন 
এই গোষ্টির ধর্ম-নেতা, এবং অপ্রত্যক্ষতাবে ছিলেন সমসাময়িক রাজনৈতিক 

আন্দোলনেরও নেতা । “আনন্দমঠ, সবেমান্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবং চঞ্চল 

সমাজ-পরিবেশে ইহ! তরঙ্গ তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে । বঙ্কিম-মানসেও “আনন? 
মঠের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ক্রিয়ার স্বৃতি জাগত ছিল। সমকালীন শিক্ষিত 

সম্প্রদায়কে বুদ্ধির জড়তা ও শৈথিল্য বিসর্জন দিয়! সমবেতভাবে জাগিয়৷ উঠিবার 
জন্য এই সময়ে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান, "বাঙ্গালীর 

ইতিহাস চাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা! কতক উপন্তান, কতক' 
বাঙ্গালার বিদেশী-বিধশ্ী অসাড় পরগীড়কদিগের জীবন-চবিতমাত্র | বাঙ্গালার 

ইতিহাঁন চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? 
প্ভুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। হে বাঙ্গালী, তাহাকেই 

লিখিতে হইবে । ম| যদি মরিয়। যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। 

আর এই আমাদের সর্বপাধারণের ম| জন্মভূমি বাঙগালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি 

আমাদের আনন্দ নাই ? 
"আইস, আমর! সকলে মিলিয়! বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। 

যাহার যতদুর সাধ্য, সে তৃতৃদুর করুক; ক্ষুদ্র কীট যৌজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। 
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একের কাজ নয় দকলে মিলিয়৷ করিতে হইবে ।” (বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে 
কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ ; সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ; পৃঃ ৩২২) প্রাণের কেন্দ্র 
হইতে জাগরণের এই আহ্বান, সমষ্টিগতভাবে কর্মে উদ্ব দ্ধ হওয়ার এই আহ্বান 
বন্কিমচন্জের মত করিয়া আর কেহ জানাইতে পারে নাই। তাই সহজেই তিনি 
সমাজ-মানসে গতি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন ; এবং সেইজন্তই তাহার রচন! 

কালোতীর্ণ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত | 

বহ্ধিমচন্দরের হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার এবং হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সংকল্প যে অস্কুরেই 
পরাজয়ের চেতনায় সঙ্কুচিত ছিল, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । কিন্ত 
তাহার নূতন আদর্শ প্রচারের ভিতর দিয়া পতিত হিন্দু সমাজ এবং অন্ুষ্ঠান-নির্ভর, 
আত্মগলানিতে বিরুত হিন্দুধর্মের উপর যে আঘাত পড়িয়াছিল, আশ লক্ষ্যের 
পরিধির মধ্যে সেই আঘাতের ফলকে বিধৃত করা সম্ভব হয় নাই। তাহার 
ংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মের সংকেতের মতই ইহার ফল ভবিষ্যতের গর্ভে ছড়াইয়। 

পড়িয়াছিল। বঙ্ধিমচন্ত্র স্বয়ং নিজের অগোচরে, হিন্দুধশ্মের মুল ভিতি শিথিল 
করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক ও ধর্ম-সম্পর্কের বন্ধন 

অন্তহিত হইয়া এই সমাজের অভ্যন্তরেই নুতন শক্তির অভ্যুদয় হইতেছিল। 
তাহাতে তাহার অবদ।ন, তাহার আঘাতের প্রভাব, কম নয়। 

দুই 

কিন্তু ধর্মতত্ব প্রচারের আগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্রকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, 

তাহা “দেবীচৌধুরাণী' হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে । বঙ্ধিমদন্ত্র প্রত্যক্ষ 
বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করিয়া বাস্তব কাহিনী রচনা! করিতেছিলেন, কিন্তু এই 

কাহিনীর নায়িকার চরিত্রের মাধ্যমে অন্থশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করার সংকল্প 

অনুসারে তিনি এই কাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিগত সাধন প্রকরণ এমনভাবে সংগ্রথিত 

করিয়া দিয়াছেন যে, এই উপাদান দুইটির মধ্যে অর্থাৎ কাহিনী ও সাধন প্রকরণের 

মধ্যে কোনরূপ রাসায়নিক মিশ্রণ সংগঠিত হয় নাই ; নিছক বাহ্ প্রলেপের মত 
একে অগ্কের পাশাপাশি মিশিয়া রহিয়াছে মাত্র । প্রফুলর ব্রদ্মচর্য, শিক্ষার্মীক্ষা 

ইত্যাদিতে উপ্াসের কাহিনী বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় নাই; আবার 
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কাহিনীও প্রফুল্ল শিক্ষা পর্বের প্রতি চক্ষু বুজিয়াই ছিল। উদ্দেশ্তমুলকভাবেই 
এক্ষেত্রে শিল্পী এমন দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, যাঁ তাহার স্থজনীক্রিয়াকে 

কে।নভাবেই বিকশিত করে নাই ; মেই শিক্ষা ছাড়1ও দেবীর পক্ষে দন্্যদলের 

নেতৃত্ব কর! অসম্ভব হইত ন1। দেবীর শিক্ষ।-পর্ব যেন প্রেক্ষাগৃহের বিশ্রাম 

অবকাশের মত, সবল কাহিনীর সহিত সম্পর্ক হীন । 
অথচ প্রফুল্লর শিক্ষা-শিবিরের চারিপাশে বাস্তব এতিহা।সক ঘটনা বিকাশ 

লাভ করিতেছিল, এবং সেই কাহিনীই বস্কিমচন্দ্র লিপিবদ্ধ কারয়াছেন। তিনি 

কল্পনার সাহায্যে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান এবং বুটিশ শাদনের আবম্ত এই 
রাজনৈতিক গোধুলি লগ্নে ফিরিয়া যান, এবং একান্ত সত্যনিষ্ঠঠর সহিত সমস/ময়িক 
অরাজক পরিস্থিতি চিত্রিত করেন। সে যুগে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্প।নীর ভৌমিক 

নীতি ছিল অপরিকল্পিত, ও অনিশ্চিত । প্রথমে প্রতি বখসর সবোচ্চ দরে 

' জমিদারী ইজারা দেওরা হইত এবং পরে পাচসাল। এবং আরও পরে দশনাল' 

বন্দোবস্তের নীতি গৃহীত হয়। ফলে, ধাহারা জমিদারী নীলামে ডাকিয়! 

লইতেন তাহার প্রজাদের নিকট হইতে নিজেদের লঙ্যাংখস্হ নির্দিষ্ট অথ 

আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর বেপরোয়া উতপীড়ন চালাইতেন, অত্যাচারের 

প্রতিক্রিয়ায় চাষাবাদের ক্ষতি, সরকারা রাঁজন্বের অবনতি এবং জমিদার 

পরিবারদেরও সর্বনাশ হইত । এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই স্থানে স্থানে প্রজাগণ 

প্রতি:রাধের ছুর্গ গড়িয়া তোলে । ভবানী পাক এবং তাহার অনুচরদের 

সংগ্রামও দেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, “ভবানী, 

ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যাধিকারীর 

দুবিসহ দৌরাত্ম বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্মচারীর বাঁকিদারদের ঘরবাঁড়ী লুঠ 
করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভার্গিয়! মেঝে খুড়িয়া দেখে, পাইলে একগুণের 

জায়গায় সহজগুণ লইয়া যায়, না! পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায় 

কুড়ল মারে, ঘর জালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে । সিংহাসন হইতে শালগ্রাম 
ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাশ দিয়! দলে, 

বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়! বীধিয়া রাখে । যুবতীকে 

কাছারিতে লইয় গিয়া সর্ধবসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্ীজাতির 
' যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্ধমসমক্ষেই তাহ প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর 

ব্যাপার 2০ কবির ন্তায় অত্যুক্নত শব্ধচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানীঠাকুর 
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বলিলেন, ণএই ঢুরাত্মাদিগকে আমিই দণ্ড দিই ।' * (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 

পৃঃ ৫৮৯) বলাবাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার যাদুতে বাস্তব ইতিহাস বহুলাংশে 
রাপ/গরিত হইয়াছে, দঙ্ধ্য আদর্শ পুরুষের গৌরবে ভাস্বর হইয়া উতিয়াছে ; একটা 

স্থিউচ্চ আদশবাদ সমগ্র পরিবেশকে অপূর্ব মহিগায় আলোকিত করিয়াছে । আর 
ইহও স্বীকার্ধ বে, এই চিত্রে বন্কিমচন্দ্রের সমকালীন যুগের প্রতিফলনও বর্তমান । 

তৃতীয় পর্বের বন্ধিম-মানস আত্মবিস্থত দেশবাসীকে আত্মচেতনায় উদ্ধ-ধ 

করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়/ছিল। কারণ, তিনি বুঝিয়ছিলেন আত্মচেতনাহীন, 

অয়বে।ধহীন আন্দোলন, তাহ! রাজনৈতিক ব1 অরাজনৈতিক যাহাই হউক ন' 

কেন, কখনও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারেনা । তাই, মুচিরাম গুড়ের জীবন- 
কাহিনী রচনা করিয়। তিনি সমকালীন বাঙ্গালীবাবুর অন্তঃসারশন্তত1, কদাচার 
এবং পরিষিতিহান নিরাদ্ধতাক্চে নিষ্ঠরভীবে বাইরের আলোকে টানিয়া 
আনিয়।ছেন। তাহার এই মনোভ।ব, এবং বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্লেদপূর্ণ 

আচরণের প্রতি তাহার অবজ্ঞ। কালী প্রসন্ন ঘোষকে €( ১৮৮৩ সালে ) লিখিত একটি 

পত্রেও আভব্যক্ত হইয়াছে €৫৫) তিনি বলিতেছেন, “আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়! 

কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরায়ণ 
জাতির উন্নতি নাই। বল "বন্দে উদরং।”” সমকালীন বাবু চরিত্রের এই 

কালিমার পটভূমিতে দেবীচৌধুরাণী, ভবানী পাঠক এবং তাহাদের শিষ্যদের 
অত্যাচার বিরোধী আন্দোলন নিজন্ব গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়! উঠিয়াছে। যে মুইত্তে 
“এক ফোটা গুড় পড়িলে যেমন, সহম্র সহত্র পিপীলিকা! তাহা বেষ্টন করে, খালি 

চাকরীটির মালিক হোম সাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়! দীড়াইয়াছে ৮ (৫৬) 

সেই মুহূর্তে উপন্তাসে দেবা ও ভবানী পাঠকের দল দুবুর্ত জমিদারের বিরুদ্ধে 

সংগ্রাম করিতেছে এবং জমিদারের অপঢ়পায়ে সংগৃহীত অর্থ কাডিয়া লইয়া 

দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছে । £কদিকে হীন আত্মপরতা ও 

শ্রেযবোধের নিদারণ অভাব, অপরদিকে অতুলনীয় পরার্৫থপরতা৷ | বাস্তব 

জীবনের হীনতা এবং “দ্রেবীচৌধুরাণী'তে প্রচারিত এই আধ্শবাদের মধ্যে যে 
পার্থক্য বর্তমান, তাহার চেতনায় সমকালীন মানুষকে উদ্দদ্ধ কর বঙ্কিমচন্দ্র 
উদ্দেশ্ট ছিল। 

কিন্তু ইতিনধ্যে বস্কিম-মানসে ধেম'-অর্থের সবিপ্লবাত্ুক স্বুপু্তর হইগ! 
গিয়াছে। প্রফুল্ল চরিত্র তাহার উদাহরণ । দেবীচৌধুরাণী, প্রকাশিত হওয়ার 



১৫২ বস্কিম-মানস 

অল্নকাল পরেই প্রচার ও “নবজীবন* আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাতে তীহার 

হিন্দুধন্ম” ও ধের্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি বলিতেছেন, 

“যাহাতে মনুষ্তেব যথার্থ উন্নতি, শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ 

উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম। এইব্প উন্নতির তত্ব লইয়৷ সকল ধর্মেরই সার ভাগ 

গঠিত । এরূপ উন্নতিকর তত্ব-সকল ধর্থাপেক্ষা হিন্দুধর্শেই প্রবল ।”***গ্যে ধর্শেরট 
তত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসন? যে ধর্মের সর্বাপেক্ষ! চিততশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি 

সকলের স্ফুতিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত 
উন্নতির উপযোগী, সেই ধন্ম অবলম্বন করিবে ।” ৫৫৭) এক্ষেত্রে ধর্ম তাহার 

সনাতন অতীন্ট্িয় সত্ব! পরিত্যাগ করিয়া একটা ব্যবহারিক সভা অর্জন 

করিয়াছে। বেস্থাম-কৌৎকে অবলম্বন করিয়া, বস্বিমনন্তু একট! নূতন সং শেষে 

(91979৯৯) উপ্লনীত হইয়াছেন । পরফুলল সেই সংশ্লেষের দৃষ্টান্ত । প্রথম 
জীবনে কঠিন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া, ব্রহ্ষচর্য, শারীরিক শক্তি ও ব্যায়াম 
অভ্যাস, নিফাম ধর্মশিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রফুল্ল তাহার শারীব্বিক মানসিক বৃত্তি 

সমূহের স্ফৃতি ও সামগ্তস্ বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে । তাই সংদারে তাহার 
কোন কামন! নাই, কিন্তু কাজ আছে । “কামন1 অর্থে আপনার সুখ খোজা 

কাজ অর্থে পরের স্থখ খোজা |” ( দ্বেবীচৌধুরাণী, পৃঃ ১৪৮ )। যে নিজেকে 
উপলব্ধি করিতে পারিয়ছে সেই অপরের উপলব্ধির পথে সহায়তা করিতে পারে; 

যে সত্যকে জানিয়াছে সে আত্মাকে লইয়া সন্তষ্ট থাকিতে পারে না, সে সত্যকে 
সর্জনগ্রাহ করিতে চায়। প্ররুত ধর্ম কি এ শিক্ষা বাহার হইয়াছে, সে কখনও 

আত্মস্থথে নিমগ্ন থাকিতে পারে না, সে সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য 

আত্মোৎ্দর্থ করে। ব্যক্তিগতভাবে প্রফুললর এই দীক্ষা হইয়াছে। শ্দ্ধ তত্বের 
ক্ষেত্রে এই আদর্শের মূল্য অপরিসীম । আর সেভন্যই ইহার তাৎপর্য ব্যাপক। 
পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, ধর্মের এই সংজ্ঞা এবং ইহার তাৎ্প্যকে প্রত্যক্ষ 
উদ্দেশ্য পিদ্ধির পরিধির মধ্যে সীমাঙ্কিত করিয়া রাখা সম্ভব নয়; এখানেও 

বস্কিমচন্দ্রের অলক্ষ্য ইঙ্গিত ভবিষ্যতের দিকে । তাহার এই ব্য।খ্যাকে অবলম্বন 

করিয়াই বাংলায় নব-মানবতার উন্মেষ; বন্িমচন্দ্রের যাহ! ছিল কল্পন?, তাহাই 
পরবততা কালে বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছিল । পেই মানবতাই বর্তমানকে স্থপ্ 

করিয়াছে, এবং ভবিষ্ততে নৃতন সংঙ্গেষে উপনীত হওয়র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 

করিয়াছে । 



শরষ্টা ও স্যষ্টি ঃ তৃতীয় পর্ব ১৪৩ 

কিন্তু বস্ছিমচন্ স্বয়ইংএই অলক্ষ্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত অন্রভব করিতে পারেন 

নাই। তাঁহার মনের অতীত আকর্ষণ এবং চোখের স্ুথদৃষ্টির ছন্দের সমাধান 

হইয়া গিয়াছিল, এবং উভয়ের খণ্ডিত সামগ্রশ্ড দ্বারা তিনি যে সমন্বয়ে 
পৌছিয়াছিলেন, তাহার আদর্শই তিনি প্রচার করিতেছিলেন | কিন্তু মানুষের 

মনের সহজাত প্রবৃত্তির আকর্ষণ শ্বভাবত প্রবল হওয়ায় তিনি মনের অতীত 

আকর্ষণের টান সর্বদাই অনুভব করিতেছিলেন। বর্তমান-ভবিষ্ততের যে সংঘাত 

তাহাঁকে তিনি বর্তমান-অতীতের সংঘাত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন ৷ তাই 
অতীতকে স্থষ্টি করার প্রেরণা তাহার মানমপটে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিত । 

সেই প্রেরণাই পুনরায় বাস্তববূপ ধারণ করিয়া 'সীতারামে” আবিভূতি হয় । 

এতিহাসিক চরিত্র সীতারামকে লইয়া তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার এবং 

“ধন্ম-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের” (৫৮)- মন্কল্প করেন । তিনি বর্তমানের দীনতা, শূন্যতা 
এবং হীনতাবে।ধকে অতীতের প্রাধান্য ও গৌরব দ্বার! খণ্ডিত করিতে চাহিয়া- 

ছিলেন। অতীতের শ্লাঘায় তাহার মন উদ্বেল হইয়া 'উঠিয়াছে। তিনি 

বলিতেছেন, “পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের 

মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়া ছিল, সেকি আমাদের 

মত হিন্দু ?'..এই সকল স্ত্রীমৃতি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন 

হিন্দুকে মূনে পড়িল । তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, 

কুমারসম্ভব, শকুন্তল1, পানিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্ুল, বেদান্ত বৈশেধিক 

এ সকলই হিন্দুর কীর্তি--এ পুতুল কোন্ ছাড়। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে 

জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসার্ক করিয়াছি ।৮ (€ সীতারাম, সাহিত্য পরিষৎ 

সংস্করণ; পূ ৪০ ) সেই হিন্দুকে পুনরায় স্থষ্টি করিয়া তাহার অতীত গৌরবকে, 
ফিরাইয়৷ আন! এবং ভবিষ্ততে আরও স্থমহান কীতি স্যাপনের পরিবেশ রচনার 

স্বল্প লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র দীতারাম লিখিতে বসেন। তাহার অঙ্করাগের অভাব 
ছিল না, অন্তনিহিত শক্তির অপ্রাচুর্ধ ছিল না, তাহার দক্ষতারও অভাব ছিল 
না, কিন্ত তথাপি ইতিহাস তাহাকে পুনরায় গ্রতারণা করিল। 

“ঘুধালিনী'তে প্রথম যেদিন বঙ্কিম-মানসে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের অঙ্কুর উন্মেষিত 

হয়, সেইদ্দিনই এই সম্ভাবনা অন্তনিহিত দুর্বলতার জন্য কতদূর মলিন ছিল 
তাহা আমরা দেখিয়াছি। এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষণে হেমচন্ত্-পশুপতির 

চিত্তদৌবল্য ও অক্ষমতা প্রকাশিত হইয়া! পড়িয়াছে। 'আনন্দমমঠে তীহার : 
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ইতিহাল চেতন প্রতিষ্ঠীকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে । 'সীতারামে?ও 
স্তাহার মনস্কাম প্রিদ্ধ হইল না। এতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপন করিয়া মানুষকে 
বিচার করার যে অস্পষ্ট স্বীকৃতি তাহার মনে ছিল, সেই নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ 
করিতে যাইয়। তিনি দুঃখের সহিত আবিষ্কার করেন, সে যুগও আর নাই এবং 

সে মান্ষেরও মৃত্যু হইয়াছে । বঙ্থিমচন্দ্রের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে 
সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে হইলে যে বীর্য, শক্তি ও সুগঠিত চরিত্রের আবশ্ঠক 

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার আদর্শ পুরুষদের মধ্যেও তাহা খুঁজিয়া পান নাই। সীতারাম 

বীরধর্মী ও কমর্দক্ষ এতিহাসিক পুরুষ। কিন্তু তিনিও অস্তরে ছুর্বল; পিতৃ- 
আজ্ঞায় নিরপরাধ স্ত্রী শ্রীকে নিশ্চিন্ত মনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সামাজিক 

মতে স্ত্রীর প্রতি তাহার কর্তব্যও বিস্বৃত হইয়াছিলেন। উপন্থাসের প্রারস্তে 

সেই পরিতক্ত। স্ত্রীর অনুরোধেই তিনি অকম্মাৎ এক অভাবনীয় আত্মোত্সর্গের 

প্রস্তাবে উচ্ছ্বসিত হুইয়া ওঠেন । পিতৃ আদেশে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা তাহার 

পক্ষে যতখানি সহজ হইয়াছিল, স্ত্রীর অন্থরোধে এক সংগ।মে ঝাপাইয়া পড়া 

তাহার পক্ষে তেমনি কঠিন হয় নাই | এই উচ্ছাস, এই অস্বভাবিক উষ্ণতা! এবং 

প্রশ্নহীন শ্বীকৃতি তাহার চরিত্রের মৌলিক দুর্বলতা ব্যক্তিত্বের অভাবেরই সুচন1 | 

পক্ষান্তরে, তাহার মহত্বকেও আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরে । যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকে 

বিশেষভাবে জানার সুযোগে সীতারামের স্বপ্ধ রূপ-তুষ্ণজ! জাগিয়। ওঠে; শ্রীর 

অন্তধধযান সেই তৃষ্ণ। নিবারণের আশায় নূতন তরঙ্গ খেলিয়া গেল মাত্র । ইতিমধ্যে 

গঙ্গারাম সম্পকিত গ্রাম্য দাঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়। দীত!রাম একটি ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য 

স্থাপন করিতে সমর্থ হন। বাক্য প্রতিষ্ঠার উত্তেক্গনা! ও কম-কোলাহলের মধ্যে 

তাহার রূপ তৃষ্ণ! পুনরায় নির্বাপিত হইয়া যায়, এবং তাহার নৈপুণ্য ও প্রশান্ত 

চিত্ততা আমাদের বিশ্বত করে। এই স্থদক্ষ কম্মবীরকেই আমরা পুনরায় 
দুইজন মন্ন্যাসিনীর (জয়ন্তী ও শী) সাহায্যে ভোরার খার আক্রমণের বিরুদ্ধে 

একাকী রাজ্য রক্ষা করিতে দেখি । তাহার রাজ্য বিস্তুতিলাভ করে, এবং বৃহত্তর 

সাফল্যের সম্ভাবনার দ্বার উন্ুক্ত হ্য়। কিন্তু বিজয়ের এই শুভক্ষণেই তাহার 

অধঃপতনের সুত্রপাত | শ্রীর সহিত সাক্ষাৎ তাহাকে পুন্বার উদ্দীপ্ত করিয়া 

দেয়। তাহার মানসিক সাম্য ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতে থাকে । শ্রীবাধ। 

পড়িয়াঁছে, কিন্ত ধর| দেয় না । আর সীতারামের শরীরের অন্ুপরমান্ুতে শ্রীকে 

পাওয়ার বামনা । 
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রাজ! তাঁহার মানপিফ-সমতা বিসর্জন দিয়! তাহার বাসনার পরিচর্যায় ময়না" 
নিবেশ করিয়াছেন । রাঁজকার্ষে শৈথিল্য ধীরে ধীরে রাজভবনে এবং সমগ্র 
রাজ্যে ছুর্তির বিষ চালিয়া! দিয়াছে । ধর্মরাঁজ্য পাপরাজ্যে পরিণত হইতে 
চলিয়াছে। এই পরিবেশে রাজার উপর রাজ্যের দাবী ছিল অনেক, রাজার 
দয়িত্ব ছিল অনীম। কিন্তু রাজ। কর্তব্যবোধ বিসর্জন দিয়াছেন, প্র! অবরুদ্ধ 

হইতেছে, রাজকর্মচারী শূলে যাইতেছে এবং হিতৈষী অপমানিত হইতেছে। প্রেম 
প্রথমে স্বামীর অধিকার প্রয়োগে এবং ভ্রমে অধিকার অতিক্রম করিয়া 
পশুবৃত্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে । “পাচ বৎসর ধরিয়া সীতারাম তীহার 
জন্ত প্রায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন! এছুঃখের কি আর তুলনা হয়! ইহাতেই 

সীতারামের সর্বনাশ । আগে আগুন লাগিয়াছিল মাত,--এখন ঘর পুড়িল ! 

সীতারাম আর সহা করিতে ন! পারিয়া, মনে মনে সক্বল্প করিলেন, শ্রীর উপর 

বলপ্রয়োগ করিবেন 1” (৬, পৃঃ ১২২) ততক্ষণে মানুষ পশুতে রূপাস্তরিত 

হইয়াছে । শ্রীকে ফিরিয়া পাওয়ার প্রলোভনে সীতারাম জয়স্তীকে উলঙ্গ করিয়া 
বেত্রাধাতের আদেশ দিলেন । হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য উৎসর্গারুতপ্রাণ 

সীতারাম এক হীন পশুতে পরিণত হইলেন । বঙ্ষিমচন্দ্রের সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া 

গেল। এতিহাঁসিক পটভূমিতে রাখিয়া বঙ্ছিমচন্দ্র যাহাদের অতুলনীয় সৌরযবীর্ষ, 
চিতপ্রকর্ষ, অকলঙ্ক পরার্থপরভার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং; 
ধাহাদের আদর্শ দ্বারা তিনি অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করিতে চাহিয়াছিলেন,| 

ইতিহাসের বিচারে তাহার] উতীর্ণ হইতে পারিলেন না৷ । চরম মুহুর্তে তাহাদের; 
দুর্বলতা! সমস্ত সম্ভাবনাকে এক শোচনীয় ও ভয়াবহ পরিণতির পথে প্রবাহিত? 

, করিয়া দিল। মধ্যাহ্হের হুর্যালোকের উপর অমাবস্তার ছায়াপাতের মতই এই* 
পরিণতি ভয়াবহ । 

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, যে শ্রী সংযম আত্মত্যাগ ও সন্যাস ব্রতের সাহায্যে 

নিজেকে অপূর্ব শক্তির আধারে পরিণত করিয়াছিল, সেই শ্রী-ই এই হিন্দুরাজ্য 
ধ্বংসের মূল কারণ। তাহার শক্তিই সীতারামকে দুর্বল, এবং তাহার দৃঢ়তাই 
সীতারামকে অব্যরস্থিতচিত্ত করিয়্াছিল। তাহাকে জন্ম করার প্রলোভনেই 
সীতারাম রাজ্যনংরক্ষণে ওুদাসীগ্ঘ দেখাইয়াছিলেন ৷ কিন্তু তথাপি তাহার শক্তি 

সীতারামকে রক্ষা করিতে পারে নাই। আর এই আগুনে শুধু সীতারাম নয়, 
সমগ্র হিন্দু সাস্ত্রাজ্য এবং ইহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা! চিরকালের জল্ত বিলুগ্র 

১৪ 
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হই। কে জানে, অন্তত অবচেতন মনেও, বক্ছিমচন্ত্র এই পরম (850109 ) 

ধর্মাচরণের বার্থতা ও নিক্ষলতার কথ! উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কিন! ! 
আনন্দম্',' দেবীচৌধুরাণী” এবং 'নীতারাম'-এর আরও একটি বিশেষত্ব এই 

বে, এখানে যে সংগ্রামের চিত্র দেওয়া ইইয়াছে তাহা! সম্পূর্ণ স্থানিক, এবং এই 

সংগ্রামের কর্মযোগ্ী ও ভাবযোগী নায়ক যাহার! তাহারাও স্থানিক বাঁ প্রাদেশিক 

শ্রেয়বোধের আদর্শে অন্থুপ্রাণিত। “আনন্দমঠে*র সন্্যাসিগণ বাঙ্গালী, ভবানী 
পাঠক ও দেবীচৌধুরাণী বাঙ্গালী, সীতারামও বাঙ্গালী রাজ।। বাংলার পরিপু্, 
সমৃদ্ধিশালী, কল্যাণময় বূপই তাহাদের ভাবনা-কল্পনায় অন্থরঞ্িত ছিল । উপন্তাসের 

ক্ষেত্র ছাড়াইয়! বস্িমচন্জ্র যখন প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভাব বা মায়ার 

'জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি বুদ্ধির জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনও 
+অধিকাংশক্ষেত্রে শুধু মাত্র বাংলার সমস্যা, বাংলার সমৃদ্ধি, বাংলার স্বাধীনতা (যথা, 
ববাঙ্গাল৷ শাসনের কল”, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা» “বাঙ্গালীর 

উৎপত্তি “বাঙ্গাল্লার কলঙ্ক” ইত্যাদি প্রবন্ধ; এইগুলির নামকরণও লক্ষ্যণীয় ) 

তাহাকে চিন্তিত করিয়াছে, ব্যথিত করিয়াছে, আবার দুর্জয় আশায় চঞ্চলও 

করিয়াছে । কিন্তু বুটিশ শাসনের অবিসংবাদী ফলরূপে গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা এবং 

স্থানিক আত্মসর্বশ্বতা দূর হইয়। সমগ্র ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক সমস্থার্থের 
ভিত্বিতে আধুনিক জাতি গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা বস্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকে ফাকি 
দিয়ছে। এমন কি ইউরোপের নব-গঠিত জাতি সমূহের জীবস্ত ইতিহাসও 

তাহাকে এ ব্যপারে বিশেষ কোন সহায়তা করে নাই । তাই সমগ্র ভারতবর্ষ 

তাহার ধ্যান ধারণায়, কপ পাইয়াছে বলা যায় না অথবা বাংলার সমস্যা যে 
অবিচ্ছেচ্যরূপে ভারতবর্ষের সামগ্রিক সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়! রহিয়াছে তাহাও' 

তাহার মানসপটে নিখুঁত ভাবে ধর! পড়ে নাই। চিন্তাধারার এই অসম্পূর্ণত। 
হইতেই তাহার আদর্শের এবং কর্মনীতির অসস্ূ্ণতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে] 

তিন 

এতকাল বস্কিমচন্দ্র বাস্তব পরিবেশের সহিত, প্রচলিত সামশী্ধিক সম্পর্কের 

সহিত অগ্রতিহতভাবে সংগ্রাম করিয়া! আলিয়াছেন | ' আত্মোপলক্কির প্রেরণায় 
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তিনি উদ হইয়াছিলেত্ব; জীবনকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নিজের কল্পনা ও অধ্যান 
দ্বার] রূপান্তরিত করার জন্ত অপরিমেয় শক্তি লইয়! অভিযান চালাইয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হইয়া একটা ছুঃখভর! স্বতিতে 

পরিণৃত হইয়াছে। কল্পালোকে হিন্দুমাস্রাজ্য সংস্থাপনের আশ! নিরাশ ও অসস্ভবে 
পর্যবধিত হইয়াছে; বাবহারিক জীবনে তাহাকে বঙ্ীর্ণ চেতা ও অমাজিতবুদ্ধি. 

রাজপুরুষদের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে, এবং বৃহত্বর জাতীয় ক্ষেত্রেও তাহার 
দেশবাসীকে অশেষ অপমান ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে । জীবনের, কোন 
গ্রবাহেই তাহার মনস্কাম চরিতার্থ হয় নাই। কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, 
আত্মশক্তিতে জাগিয়া ওঠার সংগ্রামে তীহার সমন্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। 

জীবন সংকটকে তিনি জয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সংকটের নিকট 

তাহাকে শোচনীয় পরাভব ম্বীকার করিতে হইয়াছে । তাহার উৎসাহ গিয়াছে,” 
উদ্দীপন! গিয়াছে, এমন কি অতীতকে সৃষ্টি করার প্রেরণাও আর বর্তমান নাই। 
পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, বাঙ্বমচন্দ্র বর্তমান-ভবিষ্যৎ সংকটকে বর্তমান-অতীত 
সংকট বলিয়া! বুঝিয়!ছিলেন, এবং অতীতকে পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ 

করিয়াছিলেন ; কিন্তু “সীতারাষে'র ভয়াবহ ব্যর্থতার পর ঙ্রাহার এই সংকল্পও 
বিলুপ্ত হয়। পূর্বে প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তাহার যে রূপ ছিল গৌরব ও 
মমত্বধোধ, তেমনি সেই সংস্কৃতিকে পুনবার স্থষ্টি করার আগ্রহ উদ্দীপনাও ছিল 
প্রবল। এখন সেই আগ্রহ উদ্দীপনা বিলুপ্ত হইয়া! শুধুমাত্র বিযুর্ভ ( 9১86:906 ) 
গৌরব ও মমত্ববোধটুকু অবশিষ্ট রহিল। এমন কি, সংযম, আত্মত্যাগ ও 

অন্গশীলন দ্বার! শক্তি সঞ্চয় করিয়া যেখানে তিনি বাস্তব সত্যকে পরিবতিত করিয়৷ 
, অধ্যাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন (যথা আনন্দমঠ, 
দেবীচৌধুরাণী, সীতারামে, ) সেখানে তীহার সংগ্রামশীলতা অস্তহিত হইয়া বর্তমানে 
শুধু সংযম, আত্মত্যাগ ও অনুশীলনের নুখান্গভূতিটুকু লইয়াই তাহাকে পরিতৃপ্ত 

হইতে হইল। ধর্মতত্তে তিনি ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
"১ । মান্ধষের কতকগুলি শক্তি আছে । আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয্লাছি। 

মেইগুলির অহুহীলন, প্রন্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 
২। তাহাই ম্নুষ্যের ধর্ম । 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামগশ্যয | 

৪। তাহাই স্থপ |” (কৃফচরিত্র, উপক্রমণিক| ) দাঃ পঃ মং) পৃ-১৯) 



৯৮ ৃ বন্ধিষ-মানস 

এবং "জীবনের সার্থকতা ্পাদন জন প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি । এই 
পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরাহ- 
বন্তিতাই ভক্তি, এবং মেই ভক্কি ব্যতীত মন্ু্যত্ব নাই।” € ধর্দতত্ব, সাহিত্য 
গরিষৎ সংক্করণ; পৃ-৬৮ ) ব্যক্তিগত জীবনে এই মন্ুয্তত্ব উপলব্ধি কর!, এবং এই 

তত্বাহশীলনের সুখান্থতৃতিই বঙ্ষিমচন্ত্রের শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন । এই 
দৃষ্টিকোণ হইতেই তাহার পরবর্তী সাহিত্যজীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। জাতীয় 
জীবনের বৃহত্তর পরিসরে এই আদর্শকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে নিজের জীবনে 
ইহার রূপহীন আবেদন অনুভব করার ভিতর দিয়াই তাহার কর্মময় জীবন 

পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৃহত্বর জীবনের গতিশীল প্রবাহ হইতে নিজেকে 
সরাইয়। আনিয়া বন্ধিমচন্ত্র হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
নিজেকে বাইরে প্রসারিত করার পরিবর্তে নিজের মনোরাজ্য নিজেকে মঙ্কুচিত 

জি ইহার আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। 
এই পরাভব এবং স্বপ্টিশীল সংগ্রাম বর্জনের চিহ্ন আশ্চর্য গতিশীল এঁতিহাসিক 

উপন্তাদ 'রাজসিংহে'ও € ১৮৯৩ সালের "পুনঃগ্রণীত” সংস্করণ) দেখ! যায়। 

ব্ধিমচন্্ 'রাজসিংহে'র বিজ্ঞাপনে এই উপন্তাস রচনার পেছনে উদ্দেখ কি, তাহা 
বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, “এই উনবিংশ শতার্ধীতে হিন্দু্দিগের 
বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখ! যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মন্ুষ্যের সর্ববাঙ্গ হুর্ববল 

হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজসামাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত 
হইয়াছে। কিন্ত তাহার পূর্ধ্রে কখনও লুগ্ধ হয় নাই। হিন্দুদিগের বাছবলই 
আমার গ্রতিবা্ ।* রাজপুত ইতিহাসের কয়েকটি গৌরবোছ্জল পৃষ্ঠা হইতে 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহার উদ্কির সত্যত! প্রমাণ করিয়াছেন । ' 

ব্থিমচন্ত্রের কর্ম-ও সাহিত্য জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম তাহার আদর্শ পুরুষ 

ইতিহামের বিচারে উত্তীণ হইলেন। আর শুধু রাঁজসিংহই নয়, তীহার কল্পনার 
বর্ণগন্ধরসে যে সব চরিত্র জন্মলাভ করিয়াছে, অর্থাৎ চঞ্চলকুমারী, দির্ধাল, 
মাণিকলাল প্রভৃতি, তাহাদের দৃঢ়ত্যত আচরণ, স্থির-সত্যবুদ্ধি, এবং জাতিগত 
দবপস্ভের ভিতর দিয়াও অপূর্ব শক্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য ব্যঞ্জনালাভ করিগ্নাছে। নির্মল 

উ্ররজজেবকে বলিতেছে, "জানি গোর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়াই 
মুল্সমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে--নহিলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে 
মুসলমানের বাহুবল, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ।” নির্ধলকে যিনি হি করিয়াছেন। 

এ 



শর্ট ও. স্থপতি ঃ তৃতীয় পর্ব ১৩৯, 

. সেই শিল্পীর অন্তরে অপর্ররসীম শক্তি ও দাঁচ? ন। থাকিলে নির্ল ব্য উরজজেবের 

মুখের উপর এই কথা বলিতে পারিত না। রাজপুতদের ধূর্ত রণকৌশল, ছুঃসাহ 
সিক অভিযান, স্বাজাত্যবোধ, এবং শিল্পীহ্বদয়ের রর ও শক্তি-ঢালা যুদ্ধ বর্ণনার 
মধ্য দিয় রাজপুত বাহুবলের প্রাধান্ত এ গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর শ্ু- 
মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, মানবিক ক্ষেজ্রেও সেই শ্রেষ্ঠতার চিত্র অস্কিত হইয়াছে । 
“হিন্দু ক্ষধার্তের অন্ন যোগান পরমধন্ম বলিয়া জানে । অতএব হিন্দু; শক্রকেও 

সহজে উপবাসে মারিতে চাহে ন11” (রাজসিংহ, সাহিত্য পরিষৎ সংক্করথ। 

পৃঃ ১৭২ ) রাজপিংহের দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহ সৌরাষ্্র পর্যস্ত রাজসিংহের অধিকার 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু পীড়িত গ্রজাগণ রাজসিংহকে অনুরোধ করায় “করুপ- 

হৃদয় বাজসিংহ তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন।* 

(এ পৃঃ ১৯০) 

কিন্ত রাজসিংহ “দয়ার অনুরোধে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন ন1 1” 
(এ পৃঃ ১৯০ ) বস্কিমচন্দ্রও উপন্যাসের মধ্যে কোথায়ও রাজসিংহকে হিন্দু সাত্রাজ্য 
স্থাপনের অথবা মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিয়া হিন্দু প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার আদর্শে 

অন্প্রাণিত বলিয়া চিত্রিত করেন নাই। রাজসিংহের সুমহান হ্ৃদয়বৃত্তি, তাহার 
মহাহুভবতা৷ ও আত্মসম্মান বোধ, তাহার পারদশিতা ও রণকৌশল, এবং সুস্থ 

নীতিবোধ উপন্তাসের গতিধারার মধ্যে ফুটিয়! উঠিয়াছে। এমন একজন এঁতি- 
হাসিক পুরুষের মধ্যে বঙ্ষিমচন্দ্র হিন্দুসাত্রাঙ্জয ও হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
আদর্শ প্রতিফলিত করিলেন না কেন, এবং তাহার চরিত্রকেও তদনুসারে 

রূপায়িত করিলেন না কেন, বঙ্কিম-মানসের সহিত আমাদের পূর্ব-পরিচয় 
হইতে সে প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থাপন কর! যাইতে পারে । রাজ! সীতারামকে যে 
গৌরব দানের চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন, রাজসিংহকে সে গৌরবে মণ্ডিত করার 
কোনরূপ প্রচেষ্টা তিনি করিলেন না কেন। গ্রন্থের উপসংহারে বক্ধিমচন্ত্র 

বলিতেছেন, “গুরজজেব ধর্মশূন্, তাই তীহার সময় হইতে মোগল সাআজ্যের 
অধঃপতন আরম্ভ হইল । রাজসিংহ ধান্মিক, এজন্ত তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি 
হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে প্ারিয়াছিলেন। ইহাই 
গ্রন্থের প্রতিপাঘ্য ।” (এ, পৃঃ ১৯১) 'বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত 

করিতে পার্বিযাছিলেন,” ইহাই এখানে প্রধান কথ । কিন্তু প্রশ্ন এই, উদ্দেহকে 
কিলি এমনভাবে সঙ্গুচিত বরিফ্াছিলেন কেন, অথথ শুধুমাত্র বাহুবল প্রতি- 
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পাদনেই তিনি সন্তষ্ট হইলেন কেন। পূর্বের স্তায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন 
না কেন। এই প্রশ্নের একমাজ্র উত্তর এই যে, ব্যবহারিক জীবনের ন্যায় তিনি 
আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগম হইতেও অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই প্রতিষ্ঠার 

আর কোন মোহ ছিল না। আর এই উত্ভির তাৎপর্য অনুসরণ করিগ্না আমরা 
পুনরায় এই সিদ্ধাস্জেই উপনীত হই, বস্কিমচন্দ্রের সংগ্রামশীল, স্থপ্টিশীল প্রেরণা 
ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে, এবং এই চেতনা তাহার মানস-পটে বদ্ধমূল 
হইয়াছে যে, নেই স্বর্-অতীতকে আব নির্মাণ কর! যাইবে না; কালের প্রবহমান 
ধারায় বাহ মিলাইয়। গিয়াছে তাহাকে অনস্তকালের মধ্যে আর খু'ঁজিয়া পাওয়। 
যাইবে না। তাই তাহার মধুর স্বতিটুকু লইয়াই অতৃপ্ত মনকে সান্বন। 
দিতে হইবে । 

অবশ্থ এই স্মৃতিটুকু যে মূল্যবান তাহ অনস্বীকার্য, কিন্তু অশ্রুঝরা নয়নে এ 
চিত্রটির পানে তাকাইয়। প্রতিপক্ষকে নিজ প্রাধান্ত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হইতে বলার 
মধ্যে একট] নেতিধর্মী শ্রেষ্ঠতাবোধেরই স্বাক্ষর মিলে । কারণ, ইহাতে সংগ্রামের 
পরিবর্তে আছে সংগ্রাম বর্জনের প্রেরণা, বাস্তব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে 

উপদন্ধি করার সঙ্থল্পের পরিবর্তে আছে বান্তব-সম্পর্ক-শৃন্ত বিযুর্ড আনন্দের 

আম্বাদ | বঙ্থিমচশ্রের ব্যবহারিক জীবনেও এই সময়ে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। 
"তিনি কৌধিক বস্ত্র পরিধান করিতেন, নামাবলী গায়ে দিতেন, হবিস্তাক্স ও 
ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু আহার করিতেন না। কয়েক মাস এইভাবে কাটাইয়া 
বখন দেখিলেন, হবিষ্তান্ন কোন মতেই তাহার শরীরে সহা হইল ন।, তখন তিনি 

আবার পুর্ব্ববং আহার আরম্ভ করিলেন । কিন্তু মন তখন শ্রীকৃষ্-চরণে সমপিত, 
হ্বদ ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ । ভগবৎ-চরণে সমস্ত হৃদয়টুকু লুটাইয়! দিয়া তিনি নিয়ত, 

বলিতেন,-- 
'ত্য়া হৃযীকেশ হৃদি স্থিতেন 

যথা নিযুক্তোম্মি তথ। করোমি |” (৫৯) 

এই আদার ই হা করম এ সারিতাীএনের পরল 
কিন্ত এই আত্মসমর্পণের মধ্যেও 'রাজসিংহে'র কাহিনী যেরূপ অস্বাভাবিক 

গতিবেগের সহিত প্রবাহিত হুইয়া গিয়াছে, তাহ! তাহার অস্তরের অমিত শক্তি 
ও উষ্ণতার পরিচায়ক । উপন্যাসের বনু গ্রন্থিই অবিশ্বাস্ততার চোরাবালিতে 

ঘাবৃত ; বথা, মাণিকলালের কীতিকলাপ, নিপ্লের মুঘল রাজপ্রাসাদে প্রবেশ, 



অষ্টা ও কৃষ্টি তৃতীয় পর্য ১১১, 

মাণিকলাঁল কর্তৃক মবারধকর পুমর্জাবন দান, ছন্মবেশে মবারকের বদশাহী সৈন্য 
শিবিরে গমন, যুদ্ধক্ষেত্রে দরিয়ার আবির্ভাব, ইত্যাদি ইত্যাদি। থে কোন 
মুহূর্তে এখানে যেকোন গ্রথি ছি'ড়িয়। কাহিনী টুকরা টুকরা! হইয়া যাইতে পারিত। 
কিন্ত বঙ্ছিমচন্ত্র এমন দ্রুতগতিতে এই চোরাবালির উপর দিয়! হাটিয়া গিয়াছেন 

যে, তাহার পদক্থলনের কোন অবসর ছিল না। (৬৯) প্রথম কাহিনীতে 

( দুর্গেশনন্দিনী ) যে আশ্ষর্য গ্রাণ প্রাচুর্য ও গতিবেগের স্বাক্ষর ছিল, তাহার সর্ধ- 
শেষ কাহিনী “রাজসিংহে*ও (১৮৮২ সালে যে ক্ষুদ্র 'রাজসিংহ; প্রকাশিত হয় 

তাহা নয়, ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত বর্ধিত 'রাজসিংহ' সম্পূর্ণ অভিনব ) সেই স্থাক্ষর 
অমলিন। ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, যে শক্তি লইয়া! তিনি কর্মজীবনে 

আবিভূত হইয়াছিলেন, তাহা ক্ষুদ্র ছিল ন1; সামাজিক সম্পর্কের ভাঙ্গ'সগড়ার 

ভিতর দিয়। যে শক্তি আত্োপলন্ধির প্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ হইয়! উঠিতেছিল, তাহা 
উপেক্ষীয় নয়। সম্পূর্ণ প্রতিরোধা এক শক্তির আপাত বিজয়ে প্রতিহত হইয়া 
তাহা নিশ্চিত ভবিষ্ুৎ বিজয়ের জন্ত মনেপ্রাণে প্রস্তুত হইতেছিল মাত্র। 
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ভারতে বুটিশ বিজয়ে পুরাতন পচনশীল ভারতীয় সমাজের অস্তুর ভেদ করিয়। 
ভারতে কি ভাবে নৃতন সমাজের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত পৃর্ে 
আলোচিত হইয়াছে । এই নূতন সমাজের নব সংগঠিত অর্থনৈতিক শ্রেণীর 
সহিত পূর্বতন সমাজের বর্ণভেদসম্মত শ্রেণীর কোনরূপ সংযোগ খুঁজিয়া পাওয়া 
তু্ষর। নূতন সমাজের তৃম্বামী শ্রেণীর সহিত পূর্বতন সমাজের ভূম্বামী শ্রেণীর, 
নৃতন বণিকশ্রেণীর সহিত পুরাতন বণিকশ্রেণীর, এমন কি নূতন শিক্ষা-গবা 
বুদ্ধিজীবীদের সহিত পূর্বতন বুদ্ধিজীবীদের কোনরূপ বংশপরম্পরাগত যোগুত্র 
অথবা সাদৃস্ত নাই বলিলেই চলে। এই সমাঁজ পুরাতনের অন্তর-নিহ্থত হইলেও 
তাহা পুরাতন নয়, নূতন। বুটিশ অভিযানের আগে হইতেই যে ভয়াবহ সামাজিক 
সংকট দেখ! দেয়, এবং বৃটিশ বণিকশ্রেণীর আবির্ভাবে যে সংকট ঘনীভূত হয়, 

সেই সংকটের মধোই নূতন তূত্বামী, বণিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব, এবং 
এই মংকটের মধ্যেই তাহাদের পরিপুষ্টি। আবার তাহারাই এই নূতন সখাজের 
নব সংস্কৃতির প্রবর্তক। হইহাও স্মরণযোগ্য, দেশীয় সমাজের শ্বাভাবিক বিবর্তন 

ধারায় এই নূতন শ্রেণীগুলির আবির্ভাব হয় নাই বলিয়াই পুরাতন দেশীয় সমাজের 
সহিত তাহাদের বিরোধ জন্মগত | নূতন ভাবাদর্শ ও শক্তির অভিঘাত সহা এবং 
উপেক্ষা করিয়াও পুরাতন সমাজ কাঠামোর যে ধ্বংসাবশেষ বৃহত্তর জনসাধারণের 

জীবনকে অবলম্বন করিয়া! ভাসিয়া আসিয়াছিল এবং যাহা প্রাণপণ আত্মসংরক্ষণের 
চেষ্টা করিতেছিল, তাহার সহিত এই নূতন শ্রেণীর ব্যবধান ছিলি বিস্তৃত। 
সাম্রাজাক প্রয়োজনে স্থষ্ট বলিয়াই তাহার! নিজেদের সামাজিক শাসনের 
অবিচ্ছেষ্ঠ অঙ্গরূপে ভাবিতে শিখিয়াছিল। তাই তাহাদের এই উৎকেন্ত্রিক 
অবস্থিতির তাহারা একদিকে ছিল বৃহত্বর জর্মদাধারণের সহিত সম্পর্বহীন ও 
অন্থদিকে ছিল দবরকমের সামাজিক দাঁয়মুক্ত । আত্মসর্ধন্থতাই ছিল তাহাদের 
জীবনাঢ়রণের প্রধান লক্ষ্য । আর যে সামাজিক সম্পর্ক তাহাদিগকে ধারণ এবং 
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লালন করিগ্নাছিল, তাহার মূল কথা ছিল বিদেশী ঘণিকতর্জের সহিত তাহাদের 
আত্মীয়তা বোধ । 

কিন্তু দেশী গণ-জীধনের সহিত সম্পর্কচাত হইলেও দেশীয় সমাজের সহিত 
সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা ছিল; আবার বণিকতঙ্ত্রের সম্পর্ককেও অক্ষুণ্ন রাখার তাগি 

ছিল। এই দ্বিবিধ সমস্যার ন্ব বিরোধের তরঙ্গে তৎকালীন সংস্কৃতিষান শিক্ষিত 
সমাজ-যানদ কিভাবে আলোড়িত হইয়াছিল, তাহাও ইতিপূর্বে আলোচিত 

হইয়াছে । বঙ্কিমচন্জের আমলেও এই বিরোধের মীমাংসা হয় নাই | শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের আত্মপচেতন বিদগ্ধ মানল তখনও বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রবাহ হইতে 

নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, গভীর ও স্থিতিশীল সম্পর্কে নিজেকে বাধিষার 

প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই। বঙ্কিমচন্ত্র শ্বয়ং বলিতেছেন, “***এখম নব্য 

সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় নাই। বিদ্যালোচন। ইংরাজিতে | 
সাধারণের কার্য, মিটিং, লেকৃচর্, এড্রেস, প্রোসিডিংস্, সমুদায় ইংরাজিতে |... 
এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরম্পর 

সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই।"""হুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ 

বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচারিত না! হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহাদিগের মন্দ বুঝিতে পারে 
না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংল্রবে আসে না 1” ৫৯) গণ. 

জীবনের মহিত এবং ব্যাপক অর্থে সমাজ-জীবনের সহিত তখন পর্যন্তও কোনরূপ 

সংযোগ ও দুটীভূত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অথচ যে সম্পর্ক তাহাদিগকে এতকাল 

ধারণ করিয়া আসিয়াছিল অর্থাৎ বিদেশী বণিকতস্ত্রের সহিত আত্মীয়তাবোধের 

সম্পর্ক, সে সম্পর্কও উত্তরোত্তর শিথিল হইতে শিথিলতর হইতেছিল। রাজপুকুষ- 
গণের পিতৃন্ষেহ উচ্চ রাজপদাভিলাষী শিক্ষ1-গব্র মধ্যবিত্বের উপর আর ঠিক 
একইভাঁবে বধিত হইতেছিল না, এবং সাধারণভাবে ইঙ্গ-ভাবৃতীয় সমাজ-সম্পর্কও 

অত্যন্ত শিখিল হইয়! গরিয়াছিল, রাজনারায়ণ বন্থু লিখিয়াছেন, “ইংয়েজের, 

আমলের প্রথম সাহেবের" অনেক পরিমাণে এদেশীয় আচার ব্যবহার পালন 

করিক্েন ।.-"তখনকার সাহেবের পান খেতেন, আলবোলা ফু কতেন, বাইনাচ 

দিতেন *৪ ভুলি খেলতেন ।""*সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় 

ছিলেন যে, গুন! গিয়াছে, তাহার! তাহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া ঠাহাদের 
ছে'লছ্িগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্জুপুলি খাইতেন ।, 
তাহাব। অন্তান্ত আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে; জিজ্ঞাস! করিতেন । 

5৫ ঙ 
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এখন: সেকাল গিগ্লাছে। এখনকার সায়েবদিগকে দেখিলে, ভাঁঠাদিগের সেই 

সকল সাহেবদের .হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের আর 
এদেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যধিত্ব নাই, তাঁহাদিগের প্রতি তাহাদিগের সেকূপ 

ন্নেহ নাই, সের্ধপ মমতা! নাই ।” (৯০) শুধু সামাজিক সম্পর্ক এবং আত্মীয়তা- 
যোধই নয়, ব্যবহারিক কর্মজীবনে কি ভাবে মধ্যবিত্তের আশ! হতাশায়, সম্ভাবন! 

অতীত-স্থৃতিতে পর্যবসিত হয় তাহাও পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । এই হতাশ। 

সেই যুগেই এমন ভয়াবহ পরিণতি লাভ করিয়াছিল যে, রাজনারায়ণ বসু আক্ষেপ 
করিয়াছিলেন ইংরাজী শিক্ষা না করাও বরং ভাল ছিল। (৬৯) বয়সে প্রবীণ 

মধ্যবিত্তের জীবন ইতিহাসই নয়, অপেক্ষাকৃত তরুণ দেশী পুজিপতিরাও চলতি 
সাআাজ্যিক সম্পর্কের ওপর নন্তষ্ট ছিল না; বিধিনিষেধের চক্রে তাহাদের প্রতিও 

শুধুমাত্র কনিষ্ঠ অংশীদাররূপে সুখী থাকার নির্দেশ ছিল। স্থতরাং নূতন সমাজের! 
প্রাণকেন্দ্রে অভিনব সংকট দেখ! দেয়। নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, অথচ. 
পূর্বতন সম্পর্ক অন্তহিত হইতে চলিয়াছে। এই সংকটে মানস-রূপাস্তরও তাই 
াভাবিক। ূ 

ইতিমধ্যে বুটিশ শাসনের প্রারভ্ভে যে সমাজবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে 
ব্যক্ি-মনের উন্মেষ হইতে থাকে। পূর্বতন সমাজবিস্তাসে পরিবারগত 
অথবা গোষ্ঠীগত সতত! ছাড়! ব্যক্তির স্বতস্ত্র কোন সত্তা ছিল না । তাই 

পরিবার বা গোষ্ঠীর অন্থশামন অনুযায়ী স্বীয় জীবনাচরণ নিধণীরিত করাই ছিল 
ব্যক্তির একমান্র দায় । অর্থাৎ তখনকার সময় ক্ষেত্র বিশেষে পরিবার এবং 

ক্ষেত্র বিশেষে গোঠীকেই একক ধর হইত । কিন্তু এই সমাজ-বিপ্লরষের ফলে 

সমাজ সংগঠন আমূল রূপান্তরিত হয় এবং ব্যক্তি-মন পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত 

নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে থাকে । পরিবার ও গোষ্ঠীগত অন্ুশাসনের 
অবমানন! করিয়। সম্পূর্ণ একক ভাবে, স্বতস্ত্র বৃত্তি অচুদরণের অবকাশ দেখ' 

দেয়। ব্যুক্তিই নুতন সমাজ ব্যবস্থার একুক (5710) । পুরাতন সম্পর্ক অবলুগ্ত 
হইয়! ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্ত!, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, এবং হ্বতস্ত্রভাবে নিজেকে 

প্রকাশ করার, উপলব্ধি করার, ঘোষণা করার অধিকারও দ্বীকৃত হয়। এই নব 

ব্যবস্থা ও মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি নূতন আলোকে নিজেকে উপলব্ধি 

করিতে আরম্ভ করে; পরিবার বা গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে, সকলের সহিত সম্পর্কিত 

সে এক নয়, সে আপনাতে আপনি সমৃদ্ধ, আত্মগত্ত ভাবেই সে এক। 
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সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। নূতন সমাজ-বিন্যাসের ভিতর হুইতে 
ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্ব বা! স্বাতস্ত্র্ের অভ্যুদয় হইতেছিল। পুরাতনের অবরোধ 

এইভাবে অকন্মাৎ দূর হওয়ায় ব্যক্তি যেমন একদিকে একটা অপুর্ব অননা- 
নিরপেক্ষতার চেতনায় উদ্ধুদ্ধহইতে থাকে, আবার তেমনি নিজ সত্তার মধ্যে 
সে অথণ্ড অপরিমেয় শক্তির উৎস আবিষার করিয়া চমকিত হইয়। ওঠে। 

যেখানে আগে তাহার পক্ষে নিজেকে জানাঁরও অবকাঁশ ছিল না, সেখানে এখন 

সে আকাশকে জানার স্পর্ধায় মাথা তুলিয়। ঈাড়ায়। 

€বোংলাদেশে রামমোহন হইতে মধুহ্দন পর্যস্ত মানস-বিবর্তনের ইতিহাসে 
ব্যক্তিমানসের জাগরণ, সংগ্রাম ও অভিব্যক্তির সুন্দর নিদর্শন রহিয়াছে । রাম- 

মোহনে ইহার জাগরণ, বি্যাসাগরে ইহার সংগ্রাম এবং মধুস্দনে ইহার 
অভিব্যক্তি । রামমোহন স্বীয় জীবনাচরণের যে মূলামান হৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহ! 
সর্ববিধ সংস্কার ও আচ্ছন্নতার কলুষ-মুক্ত ছিল। সেই বলিষ্ঠ যুক্তিবাদকে অব- 
লম্বন করিয়াই তিনি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। 

তাহার জীবন দর্শন ছিল বাস্তব ব্যবহারিক জীবনের শ্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত । 

সেই আলোকেই তিনি “অতিস্ুক্ষম অধ্যাত্ববাদের সঙ্লাস-বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার 

গুহ-সাধনার” (৬২) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; সেই আলোকেই 

তিনি বাস্তব জীবনের সাফল্য ও কল্যাণের পরিমাপে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে 
রঞ্জিত করিতে চাহিয়।ছিলেন । রামমোহনের এই প্রতিবাদ বিছ্াসাগরের প্রত্যক্ষ 

' জীবনের অকুতোভয় স্বীকৃতির মধ্যে পূর্ণতর প্রকাশ লাভ করে। বিদ্যাসাগর 
তাহার জীবন, কর্ম ও রচনার ভিতর দিয়। নির্ভয়ে একথাই ঘোষণা করিয়া 

গিয়াছেন, এই ব্যবহারিক জীবনই পরম; অতীন্দি+ কোন জীবন থাকিতেও 
পারে, নী থাকিতেও পারে, কিন্তু কোন সময়েই এই পারমাথিক জীবনের চিন্তা 
অথব' মুক্তিচিন্তা তাহাকে বিব্রত করে নাই; তিনি জীবনকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছেন। তাই রামমোহনের প্রতিবাদ বিষ্যাসাগরের সংগ্রামে র্বপাস্তরিত 
হয়। মানুষের আ্মোপলব্ধির যে সম্ভাবনা আছে, তাহার অঙ্কুপরমানূতে যে 

স্থজনীশক্তি, যে কর্মশক্তি, যে ভোগের শক্তি আছে তাহার অল্লান উদ্মেষসাধনেই . 
তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। সর্বভাবে জীবনের উপলন্ধি ও পূর্ণতা সাধনই 
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একমাত্র কাম্য ) ইহাই জীবনের চরম ও পরম জিজ্ঞাসা । ইহার বাইরে দৃষ্টি 
ক্ষেপণ করা অপ্রয়োজনীয় । বিগ্ভানাগবের এই বিশুদ্ধ জীবনবেদ আত্ম চেতনা 

ও আত্মগ্রকাশ লাভের অন্তশ্র আনন্দে মাইকেলমধুস্দন দত্তে অভিব]ক্তি লাভ 

করে। ব্যদি“মানস পরিপূর্ণভাবে নিজেকে জানিয়াছে, তাহার অন্তগু? শক্কির 

বন্ধান পাইয়াছে এবং সেই শক্তির অনির্বাণ আলোকে দে জয় করিতে চাহিয়াছে 

সমগ্র পৃথিবীকে । দে ম্প্1 করিয়াছে আকাশের নীলকে, অতলম্পশী সমুদ্রের 
অন্তরকে, যাত্তা করিতে চাহিয়াছে ছুল জ্ঘ্য প্রান্তরে, আরোহণ করিতে চাহিয়াছে 

সউচ্চ পর্বতশৃঙ্গেটু তাহার “মেঘনাদবধ' এই অথও ভাবের অভিব্যক্তি এবং 
সেজন্যই তাহার ইন্দ্রজিৎ মরিয়াও অমর। ব্যক্তি-মানসের এই প্রাণশক্তি এবং] 
ভরক্ষেপহীন অভিযানের পথে বঙ্ষিমযুগে বিশ্ব দেখা দেয় । যে উৎ্ন-কেন্দ্রকে আঅয়ু 

করিয়! ব্যক্তি-মন নিজেকে স্থষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, তাহার রস ক্রমেই নিশে 

হইয়া আদিতেছে। প্রচলিত সম্পর্কের সহিত ব্যক্কি-মনের আর কোনক্রমেই, 
সামঞ্জন্থ স্বাপন সম্ভব হইতেছে না । 

নমাজ-সম্পর্কের এই অবনতি বিদগ্ধ সমাজের পক্ষে আরও বেশী করুণ, আরও 
বেশী মর্মান্তিক। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণী নিজের বর্ণমংকর 
জদ্মের জন্য এমনিতেই সন্কুচিত ছিল, নিজ পরিধির বাইরে দেশী সমাজের 
অন্তান্ত অংশের সহিত তাহার কোন সংযোগ ছিল না। সমাজ-বিধর্তনের ফলে 

গোরষ্ঠীগত ও পরিবারগত দায়ও তাহার শিথিল হইয়া গিয়াছে; তার ওপর 

সাআজ্যতন্ত্রের সহিত তাহার মম্পর্ক ছেদ হইতে চলিয়াছে। তাহার ব্যবহারিক : 
জীবনের সম্বদ্ধিও অন্বীকৃত হইতে চলিয়াছে। সবদিকেই সম্পর্ক হারাণোর ফলে 

'্বভাবতই বৈদ্ধ-পরায়ণ ব্যক্তি-মন নিজেকে নিঃসঙ্গ এবং একা না ভাবিয়া ' 

পারে না; আর সমাজের আর কাহারে মতও নয় সে হ্ব-তঙ্ত্র। এই 

নিঃদঙ্গতাবোধ ও এককবোধ হইতে একান্ত ব্যক্তিগত যে সব সমস্যা, চিন্তা, আশা- 

নিরাশ], অন্তঘরন্থ ও সহজাত দুঃখবোধ জন্মলাভ করে, তাহা অকুপণভাবে ও 
অসক্কোচে অন্থের অনুভূতিগত করিয়া সাস্তন! ও পরিতৃপ্চি লাভের »স্ভাবনা তাহার 

কম, কেন না সে এক!? স্বতন্ত্র বলিয়াই অপরকে সহ-দরদী করার কথা অস্ত 
মনে মনেও সে সাধারণত আমল দিতে চায় না । বস্িমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনেও 

,এই বৈশিষ্ট্যের বিলক্ষণ নিদর্শন পাওয়া ষায়। তাহার জীবন লিপিকারুগণ তাহার 
স্বাতঙ্্, একাকীত্ধ ও দুঃসহ নি:সঙহ্তাবোধের ইপর আলোকপাত হরিয়াছেন। 
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গভীর সাংসারিক ও মীনসিক অশান্তির মধ্যেও তিনি ছ্নিষ্ঠ বন্ধু এবং হিতৈথীর 
নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করিতেন না। এই প্রদজে দীনবন্ধুমিত্রের মৃত্যুর পর 
তাহার অস্বাভাবিক আত্মসংযম এবং প্রকাস্টে শোক জ্ঞাপনে অনিচ্ছ] উল্লেখযোগ্য । 
কিন্তু এই অভিমানী ব্যক্তিসমনটিই নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, নিজেকে 

ঘোষণ| করার জন্য, নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য অন্তরের অনির্বাণ আগুনে 

অন্ধপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের অধ্যাস ঘার! বাস্তবকে বূপান্তরিত করার 

সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল ! একদিকে নিদারুণ নিঃসঙ্গতাবোধ অপরদিকে 

অপরিমিত প্রাণশক্তি, এই দুই মনোভাবের তরঙ্গে সমকালীন ব্যক্তি-মানস 
উদ্বেলিত হইয়াছিল । চরিদিকে বি ধিনিষেধের জাল, অগ্রগমনের পথ অরকুদ্ধ আর 

এই.অবরোধ চূর্ণবিচর্ণ করার দক্কল্ে ব্যক্তি-মানসের উদ্দামতা এই ছুই শক্তির 
বর্ষে বে দূমকালীন সমাজ আলোড়িত, হইয়/ছিল। আর আত্মঘোষণার এই জক্ষেপ- 

হাঁন যাঁ যাত্রা তৎকালীন সংগ্রামশীল মাহুষকে অসামান্য মহিম! দান করিয়াছে। 

বঙ্কিমচন্দ্রে স্বতেষ্ কৃতিত্ব এই যে, তিনি এই মানুষকে, যে মান্য অন্তরের 
অপরিমীম নিঃসঙ্গতা সত্বেও অক্পান জয়যাত্রার পথে নিজেকে বিকশিত করার 

ংগ্রামে ব্রতী হইয়াছে, সেই মাহুধকে তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। 

তাহার রোমান্স এবং উপন্যাসে, এই মাহুষের সঙ্গেই আমর! পরিচিত হই । 
সামাজিক উপন্তাসে হউক আধা এতিহাসিক আধা কাল্পনিক কাহিনীতে হউক 

অথবা (বিশুদ্ধ এতিহাসিক উপনাসেই (রাজদিংহ ) হউক সর্বত্রই তাহার নায়ক 
নায়িকার মধ্যে এই স্বাতিস্ত্রাধমিতা, নিঃসঙ্গতার বেদনা এবং বাস্তব জীবনের 

সমবেদনাহীন পরিবেশের বিরুদ্ধে একট অব্যক্ত বিদ্রোহের ভাব দেখা যায়?) 

জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ প্রবল, জীবনকে উপভোগ করার আকাঙ্ষা 

তাহাদের অপরিপীম, এবং বাচিয়! থাক ব। বাচিয়৷ থাকার প্রচেষ্টাই তাহাদের 

নিকট ফু্ুকত আনন্দময়, কত মধুর । তাহারা এমন এক সামাজিক পরিবেশের 
সন্তান যে পরিবেশে বাচিতে জান! বাচিতে শিখার জন্য 'সর্ধাঙ্গীন প্রচেষ্টা দেখ! 

দিয়াছে , অর্থাৎ, এমন এক স্থ্টিশীল, নব অন্ুপ্রাণনায় চঞ্চল পরিবেশে তাহাদের 

জন্ম, যেখানে নূতন সংস্কৃতি, নূতন জীবন-দর্শন গড়িয়া! উঠিতেছিল। এই পরিবেশে 
জীবনকে জান!, দেখা, উপভোগ করাই প্রধান কথা । এই কর্মটাই যেন পরম 

বিশ্ময়ের বন্ধ । বন্ধিম্চন্ত্র এই মাছধকে তাহার সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; 
তাহার মানস-জাত নায়ক-নায়িকা প্রত্যেকেই জীবনের অপূর্ব আস্বান্দের কথা, 
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জীবনকে নথি করার চালের কথ! আমাদের কানে কানে বলিয়! যায়। 

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলির সহিত বর্তমান পচনশীল সমাজের অথবা! শরৎচন্দ্র 
চবিত্রগুলির পার্থক্য বিরাট । বতমান সমাজের মাছষ জীবনের ভারে পঙ্গু; 

মন তাহার অবমন্ন ; সমাজের যুক্তিহীন প্রাণহীন জীবনধারা তাহাকে নির্মম 
ভাবে ব্যঙ্গ করিতেছে; সেই ব্যঙ্গে সে নিজের সম্পর্কেই আতঙ্কিত হইয়া 
উঠিয়াছে, সম্ভবত তাহার নিজের কর্মও সমাজের অন্তবিধ কর্মধারার ন্যায় ভয়াবহ ; 
সে তাই কর্ম-ভীকু, নিজের মানসিক ব্যাধিকে গোপনে লালন করিতে এবং 
সম্ভবস্থলে তাহ সংক্রমণ করিতেই তাহার বিকৃত আনন্দ । সমাজ মানুষকে 

এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ঠেলিয়! লইয়! গিয়াছে যে জীবনে তাহাপ্প আনন্দ 

নাই, মৃত্যুতেও তাহার বিশ্বাস নাই। কিন্তু বন্কিমচজ্রের যুগে মাথষের 
বাবহারিক জীবনের ব্যর্থত ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করিলেও মানুষ 

জীবনের প্রতি আকর্ষণ অথবা জীবনের স্বাদ বিস্থৃত হয় নাই। তাহার! 

নিরঙ্কুণভাবেই জীবনকে চায়, জীবনের অবলুপ্তিকে নয়, জীবনকে যে তাহার! 
ভালবাসিয়াছে, সেই কথাটাই তাহার] সকলকে জানাইতে চায়; তাহাদের অভাব 

নাই। মন তাহাদের বিকারগ্রস্ত বা. পঙ্গু নয়, দেহ তাহাদের দুর্বল নয়, 

প্রাণশক্কির জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ দিনের হাসি ছড়ানে। বর্ণের মতই 

উজ্জল ও প্রাণবন্ত । বিশেষ উল্লেখযোগ্য বন্ধিমের চরিত্রগুলির মধ্যে কেহই 

দুর্বলচরিত্র বা ঝাপুরুষ নয়। এবং কাহারও মধ্যেই ব্যক্তিত্ব বা পৌরুষের 
অভাব নাই। ব্যক্তি বিশেষ কোনও কারণে কোনও সময় নিন্দিত হইতে পারে, 
কিন্তু তাহাসত্বেও সে ক্ষুদ্র নয়, হীন নয়, আত্মাবমাননায় ঘ্রিমান নয় 

চরিঞআ গঠণের এই বলিষ্ঠত1 ও দৃঢ়ত! সেই যুগধর্মেরই লক্ষণ, আর সেজন্য বন্িম- 
চন্দ্রের মানস চরিত্রগুলিও ক্ষুব্ধ অথবা হীন অথবা শক্তি হীন হইতে পারে না। 
উদ্দার মানবিক গুণে তাহারা সমৃদ্ধ । ভোগে ধেমন তাহাদের আনন্দ আছে 

চরম মুহুর্তে তাহা অস্বীকার করিভেও তাহার! কুষ্ঠিত নয়। 

বহ্ছিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্তান ও রোমাদ্দে জীবনের প্রতি এই আকর্ষণের, 
বাঁচার এই আনন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে । প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবনের এই 
চেতনায় গ্রাণবস্ত । এই দিক হইতে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্ট বাইরের 
অঙ্জসৌষ্টবের দিক হইতে যতখানি, ভাবের দিক হইতে, মানদ জীবনের দিক 
হইতে তাহা অনেক পরিমাণে বেশী। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 
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প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক এই মানুষকে আত্মস্ফতির উপযুক্ত অবকাশ দিতেছে 
না, এবং তাহার মন্থসত্বকে উদার অভ্যর্থনা! জানাইতেছে না । তাই ব্যক্তিমন 
পরিবেশের সঙ্গে তাহার কোন সামপ্রস্ত খুঁজিয়! পায় ন|। | নিজেকে এক হ্ৃদয়হীন 

পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ দেখিতে পায়, যে পরিবেশ তাহা স্থখসমুদ্ধি ও 
মমোবেদনার প্রতি দৃষ্টিপাত ন। করিয়া! আপনভাবে ব্ব-নিয়মে প্রবাহিত হইয়া 
চলিয়াছে। এই প্রবাহ্র মধ্যে নিজের জীবনের কোনরূপ ক্ষতি দেখিতে ন! 
পাইয়া সহজেই সে এই প্রবাহ হুইতে দুরে মরিয়া থাকে, এবং আত্মস্ক তির 
আকুতিতে চঞ্চল হইয়া! ওঠে । তাহার বিভিন্ন পুস্তকের নায়ব-ন1ফ্িকার মনোজীরন 

আলোচনা করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। 
কতন্ুখার কাম-কণ্টকিত প্রাসাদের বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও আয়েষ! স্বাতন্ত্র- 

ধর্মী; তাহার হৃদয়ান্থভূতি প্রকাশের স্থান নাই, এবং তাহার এই একাকিত্বই 

একদিন জগৎদিংহের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলে । অথচ রাজ প্রাসাদের 

চুর্নাতির মধ্যে আত্মনিমজ্জন করা তাহার পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু 

বন্কিমচন্দ্রের আয়েষা তাহা! করিতে পারে না । এমন কি, ওসমানও নিঃসঙ্গ ; 

আয়েষাকে সে বলিতেছে, “আমি আশা-লতা৷ ধরিয়া আছি, আর কত কাল 
তাহার তলে জল পসিঞ্চন করিব ?” হেমচন্দ্র তাহার প্রেমাম্পদকে হাবাইয়া 

দিকভ্রান্ত, আর “কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে 1” তিলোত্বমা, ভ্রমর, 
টৈবলিনী, রজনী, রোহিণী, কুন্দ প্রত্যেকেই তাহাদের নিজ নিজ পরিবেশের 

মধ্যে একা, আত্মীয়হীন ; তাহাদের সকলের কথাই রোহিণীর এই উক্তির মধ্যে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে, “বাত্িদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে- সম্মুখে শীতল জল, . 

কিন্ত ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না । আশাও নাই ।” আর অমরনাথ 
বলিতেছে, “আমার রাজ্য লইম্জ, আমি স্থখী হইতে পারি না কেন? জড়জগৎ 
জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়'? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? 
তোমার বাহাজগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অস্তরে কিবা নাই? আমার 

অন্তরে যাহ! আছে, তাহ! তোমার বাহাজগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি?” বহুবিধ 

কর্মে এবং আত্মজয়ের সংগ্রামে নিয়োজিত প্রতাপের মনের গোপন কথাও ইহাই । 

এই নিঃসঙ্গতাবোধ সমটি-ক্রিয়ায় নিয়োজিত আনন্দমঠের সন্তানদের মধ্যেও 
সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের একটি গানের একটি লাইন এই, “ভূমি 
কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে 1” শ্রী এবং প্রথমদিকের সীতারামও তেমনি" 



১২০ : বঙ্িম-ঘামস 

নিংস্জ মনে আপনার সুখঙ্প্ন রচনা করিয়া চলিয়াছে । সর্বোপরি কমলাকাস্ত, 

যাহার সহিত বন্বিম-মানস ওতপ্রোতভাবে একীভূত হইয়াছে, সেও একা 
“আমি একা *'পএই বনজনাকীর্ণ নগবীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনস্ত জনমোত 

মধ্যে, আমি একা । আমিও কেন এ অনন্ত জননোতমধ্যে মিশিগ, এই বিশাল 

আনন্মতরজ-তাঁড়িত জলবৃদ্ধদসমূহের মধো আর একটি বুদ্ধবদ না হই?.আমি 
বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?” তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া 
বস্কিমচন্দ্রের সমফালীন মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনের অপ্রকাশিত কাহিনীটি অভিব্যক্ত 

হুইয়াছে । যে কথা আর কাহাকেও বলা যায় না, যে কথ! মনই মনকে বারংবার 

শোনাইতে চায় এবং শোনাইয়। সাস্বনা লাভ করে, সেই কথাই জীবনের প্রতি 

অনাবিল মোহসঙ্লীত এই দুঃখবোধই বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মধ্যে কখনো 
ব! ক্ফষুট কখনো বা অক্ফুটভাবে প্রাণ পাইয়াছে। তাহাদের এই একাকিত্তের 
মধ্যে সহজেই বস্কিমযুগের মানুষকে আবিষ্কার কর! ঘায়, যাহার সহিত প্রচলিত 

সমাজ-সম্পর্কের বিরোধ চরমপীমায় পৌছিয়াছে, এবং যে-মাছষ বাইরে নিজেকে 
প্রসারিত করার পর্যাপ্ত স্থযোগ না পাইয়া নিজের মনে মনে তাহার একাকিত্বকে 

অ্ুভব করিতে শিখিতেছে। কিন্তু জীবনের প্রতি মোহেই তাহার শক্তি আর 

তাহার একাকিত্ববোধ সেই শক্তিকে প্রচণ্ডতর এবং দুরন্ত করিয়া! তুিয়াছে। 
তাহাদের প্রত্যেকের জীবনেই কল্পনা ও বাস্তবের বিরোধ । অধিকাংশের 

জীবন না-পাওয়ার বেদনায় ধূসর, অতৃপ্ত আকাজ্ষার চাপে মুহমান। আর 

সাহার। কাহিনীর পরিসমাপ্থিতে সুখের ম্পর্শ লাভ করিয়াছে অথবা যাহাদের 

জীবন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাও দীর্ঘদিনের 
রিক্ততা বঞ্চনা এবং কঠোর পরীক্ষার পর শিল্পীর একান্ত পক্ষপাতিত্বের জন্যই 
অনেক সময় এই পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও তাহাদের 

প্রত্যেকের জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা ও দুঃখভোগের ভিতর দিয়া লীতারামের 

মাধ্যমে শিল্পীর এই আকৃতি হায়! তোমার আমার কি নুতন মিলিবে না ? 
তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? অহ্রণিত হইয়! উঠিয়াছে। বস্থিমচন্ত্রে 

পুরুষ চরিত্রগুলি শক্তিমান, বীর্ধবান, বুদ্ধি ও তেজে প্রদীপ্ত, অঙ্সৌষ্ঠবে তাহারা 
আকর্ষণীয়; আর তীহার স্ত্রী-চরিত্রগুলিও অত্যন্ত ক্বাভাবিক এবং সহজভাবে 

পাঠককে আকুষ্ট করে। তাঁহার পান্র-পাত্রী প্রত্যেকেই সজনী শক্তিতে উদ্েল। 

তাহাদের মধ্যে যে ভোগের শক্তি রহিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে যে প্রেম এবং ত্যাগের 



ধি বহি, এখ মারার জীবে বপন ধান গাল? হিম, [বা 
নিজকে কাশ কায অন্ত টন হইয়া উচিযার!। । নিক উপল সী “ছা 
পাগ। আদিধ। তাহাহিগকে তাহাদের লক্ষ্য হতে বাছা ররর দির । ফা 
কাধা আতিক কর ধাইবে না। ইহ ছুলকছা। এই হপ একটা গোপন চেনা 
ভাহাগের অনেককে সর্বদা পীড়িত করিতেছে । জান এই চেন হরে কারা 
লইয়াছে তাহাদের হুখখাঁদ / ফি বেন নাই, ফি যেন অরীচিষাঁয় ঘত ঘুরি হইতে 
আকর্ষণ করিতেছে, অথচ তাহ! যেন ফোন কাজেই উপলব্ধির ভাবে আলিয়। ধলা 
দিষে না, কোথায় যেন এক অজানা আসম্পূর্ণতা গোগদে জীঘমকে অসাধ করিয়া 
বাখিয়াছে, পৃথিবীব অনন্ত খশ্বর্ধকে ভোগ কয়ার কোন সুযোগই যেন কোন কালেই 
আর আসিবে না, জীবনের মুল্য যেন অন্বীকত,--এই চেতন! তাঁহার পারশাআকে 
দিঙ্জের সম্পর্কে এবং গ্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে সঙ্জান করিয়! তুলিতেছে। 

কিন্ত এই চেতন! তাহাদিগকে কখনও অবসন্ন করিতে পারে নাই । তাহাদের 
অন্তগুণ্ি যুক্তি-চেতনা! এবং সীষাহীন প্রাণস্্রাচূর্য তাহাধিগকে এই প্রতিকূল 
পরিবেশের বিক্ুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত করিয়াছে, এবং প্রতিবেশের বুকে অয়ান স্বাক্ষর 
স্থাপন করি! লিছ্দেকে প্রকাশ কবার প্রেরণায় উত্তেজিত ধরিয়াছে। উপস্কাপে 

এই সংগ্রাম ব্যক্তি বনাম প্রচলিত সামাজিক ধর্ম ও বিধিনিষেধের সংগ্রাছে 

অভিবাক্ত হইয়াছে । অবস্কঠ এক্ষেভে শিল্পীর অন্তনিছিত সংরক্ষণশীলতা প্রচলিত 
সমাজ ধর্মকে নির্দোষ এবং পবিজ্জ বলিয়! চিদ্ছিত্ত করায় ব্াক্কির সংগ্রাম বখাখ 

মধাধা লাভ করে নাই। এবং নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ রূপেই তাহা 'ঙ্ষিত 
হইয়াছে ( যথা, কুন্দস্নগেন্্, রোহিণী-গোদিন্দলাল, গ্রতাঁপ-শৈথালিনী সম্পর্ক) 
কিন্তু তাহ। সন্বেও কুন্দর অব্যক্ত আক্কৃতি, রোহিনীর জুবুকুতীসঙ্ঘ্ এরং গ্রড়াপের 
অবলম্ব আত্মত্যাগেব মধ্যে একট? নূতন আবেগ, নিগুঢ় গানাঘোষণার ওই 
ব্ঞ্জনা লাভ করিয়াছে । যৌমান্দের জেতে এই সংগা শাহফের বিরুদ্ধে 

শামিতের অত্যাচারীত বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের হৃহিশক্রের় বিরুদ্ধে শ্বদেশ প্রেমিকার 

সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে 1 বস্ধিমচন্দ্রের অল্পষ্ট ইতিহাস চেঙল! পূর্বারে? এই 
সংগ্রামের ব্যর্থত। উপলকি করিতে পারিযাছিল $ তাই জভীতকে ছাট করার রং 
বন্ধম হইতে মুক্তি লাভ করায় প্রেরণা পরিপাদে ছুঃখতর) বর্ঠদালোন স্বীক্তিনে পর্ধ- 
বদিত হইয়াছে । কিন্ত এই হ্বাকতির মধোও ংগ্রামখীল গেখকসিক বীয়েঘ দীন 

ধ 

এবং মুহুযত্ব খব অথথ! সর হয় নাই) অনীগ প্রাণশডিয ভোরে বক্চাননগ এবং 
১৬ 



১২২ বহ্িমনযান 

তাহার সহকর্মীপ্না পরিবেশকে জয় করিয়াছিল, এবং বাসুবের বুকে নিজন্ব অধ্যাদকে 
প্রতিষ্ঠিত করিসাছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং অদদেয় শদ্জিকে স্বীকার করিয়া 
তাহাদের প্রতিষ্ঠ! বিসর্জন করিতে হইয়াছে। তথাপি তাহারা ক্ষু্ব নয়, প্রতিকূল 
এবং প্রবল শক্তিমান প্রতিবেশের বিরুদ্ধে তাহার্দের সংগামটাই গৌরবের | 
উপন্যাসের ক্ষেত্রেই হউক, অথব! রোমাল্সের ক্ষেত্রেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে 
তাহার এই জংগ্রামশীল মহিমায় আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন । তাহার 

পরাভবকে যেমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তেমনি তাহার শক্তিকেও অনুভব করিয়া- 
ছিলেন। যাহার চাওয়ার ও পাওয়ার ক্ষমতা আছে, তাহাকে আবার হারানোর 
জন্যও প্রস্তত থাকিতে হয়; কিন্তু এই পরাজয়ের মূখে সে আত্মগ্রানি, অপরাধ 
অথব! অক্ষমতার জন্য শোক বা বিলাপ করিতে বসে না অথব। বিষাদে অবসঙ্ন 

হইয়ী পড়ে না। তাহার পরাজয় চেতন! এই অনুভূতি হইতেই জন্ম নেয় ষে যাহার 
নিকট তাহার পরাজয় তাহাকে জয় করা তাহার ক্ষমতার অতীত ; হ্ুতরাং তাহার 

পরাভবের জন্য সে নিজে দীয়ী নয়। সংগ্রামের যধ্যেই সে শক্তিমান। কাহিনীর 

পরিণাম-ঞল নিরপেক্ষ ভাবে বঙ্কিম-সাহিত্য মান্নষের এই শক্কিরই বাঞ্জনা। পূর্ব 
বঙ্কিমসাহিত্যে মানুষের জীবনলালসার কথা৷ আলোচিত হইয়াছে, তাহার একাব্ত 

আঙ্ক্যঙ্গিক গুণ ব্ূপেই তাহাদের মধ্যে অপূর্ব কর্মচেতনা ও কর্মপ্রিয়ত! রূপ 
পাইয়াছে। তাহাদের কর্ম-মোহ জীবনমোহের মতই বলিষ্ঠ ও স্স্তিধর্মী | 

পূর্বেই আলোচিত হইয়!ছে, রোমান্স কাব্যধর্মী; অর্থাৎ ইহা বহুলাংশে শিল্পী- 
মনের একক উৎস হইতে রস আহরণ করে। (জনই কবিতার ভিতর 

দিয়া যেমন সহজে কবি মনকে আবিষ্কার কব1 যায়, রোমান্সের মধ্যেও 

তেমনি সহজে শিলী মনের আশা আকাক্ষার প্রতিফলন লক্ষ্য করা! যায়। 

বঙ্কিমচন্দ্রের রোমানদের মধ্যেও, রোমান্দের পাত্র-পান্্রীর সংগ্রাম, খআত্মপলদ্ধির 

প্রেরণা, স্থজন প্রয়াসী মনের সীমাহীন আকৃতির মধ্যে আমরা বঙ্কিম-মানসেরই 
আকুতি অস্ুভব করিতে পারি। আবার তাহার সামাজিক উপন্তাসসমূহও 

বহুলাংশে কাব্যধম্্ণ । ফলে, উপন্যাসের বিষয়গত পরিবেশে আমরা তাহার 
শিল্পীষনের আত্মগত পরিচয় পাইয়া বিস্বত হই । শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে যে জীবন- 
চেতনা, যে আত্মস্ফ,তির প্রেরণায় উদ্দ্ধ হইয়াছিলেন, এবং ব্যবহারিক জীবনের 
অনাত্মীয় প্রতিবেশকে জয় করার অভিযান চালাইয়াছিলেন, সেই চেতন! এবং 
প্রেরণাই তাহার উপন্যাসের বিডিক্ন চরিত্রের ভিতর দিয়া অনায়াস অভিব্যক্তি 
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লাভ করিয়াছে । উপ সের প্রত্যক্ষ নায়কনায়িকার মধ্যে শিল্পীর আত্মসচেতনার 
স্বাক্ষর পাওয়া কঠিন নয়। সেজন্তই একথ! বলা যায, মুমগ্রিকতাবে 
বন্ধিমূ সাহিত্য যেন, একাই. 'বদ্িম্চারে.. ্মাত্ুক্া ; শুধু খর্িলাক ্ 

নয়” মি স্থারেকিনিংহ, আয়েযা, তিলোত্তমা, হেমচন্ত্র-সুপালিনী, রজনী, প্রতাপ, 
সত্যানন্দ জীবানন্দ শাস্তি, প্রস্ুল্প, রাজসিংহ, মাণিকলাল, এমন কি কুন্দ, অমরনাথ 
প্রভৃতির ভিতর দিয়াও যেন বহ্ধিমচন্দ্র নিজেকেই প্রকাশ করিয়াছেন । যেমৰ 
স্বতন্ত্র, বিভিন্ন অধুপরমাধু অর্থাৎ মানু লইয়া সমাজ গঠিত, তাহাদের ব্যক্তিগত 

জীবনের দৃষ্টিমার্গ হইতে যেন এই সাহিত্য গড়িয়। ওঠে নাই, বিভিন্ন চরিত্রের 
এবং অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিল্পী যেন নিজেকেই ঘোষণা করিয়াছেন । অর্থাৎ 

বিশেষ এখানে নিবিশেষে, ব্যক্তি জাতি রূপে ( ৮7৪ ) পরিণত হইয়াছে 

অন্যের মধ্যে, সমাজ-মান্ষের মধে] নিজের ধারণা-কল্পনা, ও জীবন-চেতন!র 

এই প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া, এবং সমাজ মানুষের মাধ্যমে এই চেতনাকে 

অভিব্যক্তি দান কার একটা আশ্চর্য ফল এই হইয়াছে যে, বস্কিমচন্দ্রে 
সমবেদন। ও সহানুভূতির পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে; তাহা আত্মগত পরিধির সীম। 
অতিক্রম করিয়া নিজের বাইরে প্রসারিত হইয়াছে । এই বিস্তৃতির গুরুত্ 
কোথায় এবং কেন, সমকালীন মানস-সংকটের বিশেষ একট! দিক সম্পর্কে জামাস্ত 

আলোচনাতেই তাহা পরিষ্ফুট হইবে । (ামমোহনের যুগে যে ব্যক্তিত্বের জাগরণ 
এবং মধুহুদনে যাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি, তাহা যে স্বাতন্ত্য-ধর্মী ছিল তা পূর্বে 
আলোচিত হইয়/ছে। এই ব্যক্তিমন আর কাহারও মত নয়, কাহারও সহিত 

ইহার কোন মিল নাই। এই চেতনা হইতে স্বভাবতই একটা আত্মগর্ব অথবা 

অভিমান আত্মপ্রকাশ করে । তাহাতে শক্তি যেমন আছে, তেমনি দুর্বলতাও 

আছে । ইহার দুর্বলতা এইখানেই যে, ব্যক্তি-মন অন্তের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে 

বাচাইয়! চলে, অন্তের মধ্যে তাহার জীবন অভিযানের সম্ভাব্য প্রতিঘবন্্ী দেখিতে 

পাইয়া সঙ্কুচিত হয়৷ ফলে, আদর্শগত মূল্য মানেও বিকৃতি আসে । ব্যক্ষিত্ববোধের 

প্রথম জাগরণের দিনে ইহার মধ্যে ষে একট। সর্বাঙ্গীনতা ছিল, সামাজিক 

কল্যাণবোধ ছিল, বৃহত্তর স্বার্থবৌধ ছিল, তাহা ক্রমেই সন্থীর্ণতর হইয়৷ আসিতে 
থাকে । শ্রেণীহস।বে হইলেও সামগ্রিক কল্যাণবোধ ব্যক্তিগত স্বার্থ বোধে, মানব- 

ধর্ম আত্ম-ধর্মের রূপ গ্রহণ কৰিতে থাকে $ এমনি একটা ব্যবহারিক স্বার্থবোধ 
যে সেযুগে রীতিমত প্রধান্য লাভ করিতেছিল, তাঁহার স্বাক্ষর সমকালীন সাহিত্য. 
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ও চিন্তারধারায় রহিয়াছে। রামদাস সেন নামক ধহরমপুরের জনৈক কবি 
সে যুগের সমাজসেবী বাঙ্গালী আত্মাভিমানীকে উপলগ্গট করিয়া লিখিয়াছিলেন, 

“লীযুষ বর্ষণ মুখে হৃদে ক্ষুরধার 
মরি কি বঙ্গের কৃত চরিত্র তোমার ॥” (৬৩) 

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'লোকরহস্যে 'অতি নিষ্করুণভাবে সেধুগের “বাবু*র স্ববূপ 

উদঘাটন করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক তত্বানুদন্ধান্ প্রণালী এবং অপূর্ব দৃরনৃষ্টির 

সাহায্যে আদর্শ মানবধর্মের এই ফলিত রূপ অর্থাৎ ব্যক্তিধর্মের সন্কীর্ণত। এবং ইহার 
মানসিক ব্যাধির স্বরূপ উপলদ্ধি করিতে পারিফাছিলেন এবং সেজন্যই নিয়ে তাহার 

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । এই প্রতিবাদের ভিতর দিয়াই তাহার 
শ্রেয়বাধ এবং গ্রীতি আত্মাকে ছাড়াইয়া পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিল । বঙ্গদশন 

সম্পর্কে তিনি গ্লিথিয়।ছিলেন, বঙ্গদশন “যদি কোন প্রকার অঙ্ঈরোধের বশীভূত 

হইয়! সত্য কথা বলিতে পরাজ্জুখ হয়, তবে যত শীগ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ 
হয়, ততই ভাল । যে ক হইতে কাতরের জন কাতরোক্তি নিহত না হইল, 

সে কণ্ঠ রুদ্ধ-হউক ! যে লেখনী 'আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী 

নিক্ষল1। হউক 1৮ (৬৪) এই প্রবন্ধে, “সাম্যে” এবং বিশেষ করিয়া কমলাকান্তের 

“বিড়াল'-এ তিনি যে বাঁণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার বিষয়গত বিপ্লবাত্মক 
ংকেতের কথা চিন্তা করিয়া আজ পর্যস্তও আমরা বিস্ময় বোধ করি । এমন কি, 

শেষ জীবনে যখন তিনি বিষু্ তত্ব লইয়া নিমগ্ন ছিলেন, তখনও তাহার সাবিক 

শ্রেয়বোধ এবং গ্রীতির সর্বগামিতা অক্ষুপ্ন ছিল; অবশ্ঠ তাহ! ব্যবহারিক পৃথিবীর 

'বহু উধ্বে” উঠি! গিয়াছিল |. কিন্তু সাঁমশ্রিক কল্যাণ, ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ 
অপেক্ষা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শ হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন, 

নাই। তাহার সমকালে রাজ। দিগন্বর মিত্র, শিশিবকুমার ঘে|ষ প্রভৃতির যখন 

গণশিক্ষার প্রচলন হওয়া উচিত কি উচিত নয়, সে সম্পর্কে যথেষ্ট নংশয়ান্থিত 

ছিলেন, তখন বঙ্ষিমচন্দ্র নিঃসক্কেচে ঘোষণ। করিতে পারিয়াছিলেন, “ছয় কোটি 

যাট লক্ষের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ বে ফাটিয়। বাইতেছে, বাঙ্গালায় লোক ঘে শিখিল 

না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না ।” ডে৫). শুধু শিক্ষা 

বা বাস্তব সুখদুঃখের পরিম্গুলেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, জীবনাচরণের বিশিষ্ট 
ভঙ্গীর মধ্যে কোথায় যাহাতে মান্টষের মনুষ্যত্ব খণ্ডিত না হয়, যাহাতে পূর্ণ উপলব্ধির 

ক্ষেত্রে কেন বাধ! তাহার পথঝোধ করিয়। ন। দাড়ায়, এমনি একটা সংবেদনশীল 
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চিন্তা তাহাকে প্রতিনিঘৃত স্ষু করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সে্ন্তই ত্ীহা'র পক্ষে 

তাঁহার সমকালীন গানুধকে জানা, তাহাকে তাহার বাস্তব জীবন-সংগ্রামের 

মধ্যে দেখিতে পাওয়া, বস্থিমচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল । ভবিষ্যতের প্রতি এবং 

মাছযের মনুযাত্থের প্রতি আস্থা না থাকিলে সংস্কারের এবং আত্যোপলন্ধির 

সংগ্রামের প্রেরণ। দেখা দিতে পারে না। এই ছে চেতনাই তাহার শেষটত্বের, মূলে। 

এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সুভ-পিপাসীকেই মকালীন 

মাস্তষের গোচরীভূত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তৎকালীন মাহ্ুষের 

অন্ুভুতিকে জাগাইয়া, তাহার বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করিয়া, তাহার জড়তা ও 

আচ্ছন্ন তাকে নির্মমভাবে আঘাত করিয়া তিনি তীহার এতিহামিক দায়িত্ব পালন 

করিতেছিলেন। সমাজের গতিধারা, অতীত-্বর্তমান ২ বর্তমান-ভবিস্তৎ 

সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক যুক্তিস্ত্র দ্বারা আবিষ্ার করিতে এবং নিব করিতে 

না পারিলেও অন্পষ্টভাবে, সম্ভবত অবচেতন মনে, তিনি এই প্রবহমান ধারার 

স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন । এই ধারার মধ্যে স্মাজ-মানুষ হিসাবে তাহার 

ব্যক্তিগত নাত্রিত্ব কি, তাহাঁও তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। উপলব্ধি 

হইতে আসিয়াছে তাহার কর্মজ্ঞান। আর শিল্প-কর্ম প্রচলিত সমাজধর্মের 

সমালোচনা! এবং ভবিষ্ঘকে নিজন্ব ভাবাদর্শ, ভাবন1-কল্পনী দ্বার বূপায়ণ করার 

কর্মের ভিতর দিয়া তিনি তাহার মুক্তি প্রেরণাকেই ঘোষণা করিয়াছিলেন ! 

এই কর্ম ন। করিয়া তাহার উপায় ছিল না । কেন নাঃ জাতীয় জীবন প্রবাহের 

এক সংকট-কালে ইতিহাসের গতি-ধারার মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 

আপন কর্মকে অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহাধ অঙ্গ বলিয় বুঝিতে পারিয়াছেন। 

ইতিহাসের প্রবাহের সহিত তাহার নিজন্ব কর্ম সংযোজিত না হইলে ইতিহাসের 

গতি নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইবে না, এই চেতন! তাহাকে উদ্বেল করিয়াছে । 

ক্থতরাং তাহার কর্মও তাহার মুক্তি প্রেরণার এক স্বচ্ছ প্রকাশ । 

এই মুক্তির অন্ুপ্রাণনা বস্কিমচন্দ্রের ভাষা এবং সাহিত্য রীতিতেও ছন্দিত হইয়া 

উঠিয়াছে। শিল্পীর প্রকীশভঙ্গী এক জটিল মিশ্রপদার্থ; তাহা যতখানি শিল্পীর 

আপনার ব্যক্তিগত, ঠিক ততখানিই তাহ। মমাজগত 1 কেন না, যেমন ও মানস 

ভাষাকে অবলম্বন করিয়া গ্রকাশলাভ করিয়াছে, তাহা! সমাজের জটিল আবর্তের রস 

আন্বাদন করিয়! নিজেকে হি করিয়াছে , এবং পক্ষান্তরে, সেই পরিবেশকে 

পুনর্বার হৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। শিল্পীর এই কর্সের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব লইয়াই 
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তাহার ভাঘ! ও ফ্রাহিত্য-রীতির ব্যঞচন। | সতরাং শিল্পীকে বিশেষ এক এতিচ্থের 
মধ্যে আবিভূত ইইয্াও সেই এঁতিহকে নূতন ছাদে, নৃতন নুরে পুনরায় স্ষ্টি 
করিতে দেখি । 

ইতিপূর্বে ছুর্গেশিনন্দিনীর আলোচনায় প্রচলিত দুইটি বিরোধী দাহিত্যরীতি 
অর্থাৎ বিদ্যাসাগরী ও আলালী রীতি সম্পর্কে বস্থিমচন্দ্রের মতামত উদ্ধত এবং 
আলোচিত হইয়াছে এ এবং সে সময়ে আদর্শ সাহিত্যরীতি কি হইতে পারিত তাহাও 

তাহার মতামত হইতে বিশ্লেধিত হইয়াছে । বন্ধিমচন্্র এই ছুই রীতির মধ্যে সমন্বয় 

সাধন করিয়াছিলেন, এবং এই সময়ই তাহার মতে আদশ বাংলা ৷ "রোমান্দ 

এবং উপন্তাসের ক্ষেত্রে ' বন্বিমচন্তর ভাঁবমতার দিক হইতে যাহা করিঠে 
ছিলেন, ভাষা! সংস্কারের মাধ্যমেও তিনি তাহাই অর্থাৎ তাহার সমকালীন 

মানুষকেই নবতরভাবে প্রতিষ্ঠঠ করিয়াছিলেন ৷ ভাষা বিবর্তনের মধ্যেও 

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বহ্কিমচন্দ্রের রচনায় একটা ক্রমবিকাশমান, স্ফ.তি, গতিবেগ 

এবং কার্ষকুশলতা। দেখ! যায়| বঙ্কিমচন্দ্রের শব্ষচয়ন, শব্দার্থের বিশিষ্ট প্রয়োগ, 

বিভিন্ন শব্দ সমন্বয়ের ভিতর দরিয়া ভাব চিত্রের সমাবেশে নূতন জীবন-চেতনা, 
নূতন বূপ-রস-গন্ধের আন্বাদ প্রাণ পাইয়্াছিল। তাহার সমন্বয়ে এই রূপাস্তর 

কিরূপ পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছিল তাহা তাহার অব্যবহিত পূর্বগাষী বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের রচনার সহিত তুলন। করিলেই প্রতিভাত হইবে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
প্যারিটাদ মিত্রের বিদ্রোহ বাংল! গগ্যসাহিত্যের শ্বাভাবিক প্রবাহের মধ্যে এক 

অভাবণীয় ও বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া! মাত্র। সুতরাং তাহার গগ্যরীতিকে সাধারণ 
বিব্তন ধারার পরিমাপক বলিয়া! গণ্য কর যায় না । 

বিগ্ভাসাগরের গগ্য £ “ীত। অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ব'ললেন, নাথ, 

দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারন্ত প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হুইয়াছে। 

আমার ম্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি স্ষ্যের প্রচণ্ড উত্তপে নিতান্ত ক্লান্ত 

হইলে, আপনি, হস্তস্থিত তালবুস্ত আমার মন্তকের উপর ধরিয়া আতপনিবাঁরণ 

করিয়াছিলেন । রাম বলিলেন, প্রিয়ে, এই সেই সকল গিরিতরদ্গিনীতীরবর্তী 
তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বনপূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের .তক্ুতলে 
কেমন বিশ্রামসথখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন ।” (সীতার বনবাস ) 

বঙ্িমচন্দ্রের গদ্ধ £ “বোহিণী চাহিয়া দেখিল--ন্ুনীল, নির্মল, অনন্ত 
গগন--নিঃশন্ষ, অথচ সেই কুছুরবের সঙ্গে স্থর বাধা । দেখিল- নবপ্রন্থুটিত 
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আত্রমুক্ল--কাঞ্চনগৌ়, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিঞরিত, শীতল ুগ্ধ- 
পরিপূর্ণ। কেবল মধুমক্ষিকা বা .ভ্রমরের গুনগুনে শবিত, অথচ সেই কুহুরবের 
সঙ্গে সুর বাধা । দেখিল--নরোবরতীরে গ্োবিদ্দলালের পুশ্পোষ্যান, তাহাতে 

ফল ফুটিয়াছে- ঝাঁকে ঝাকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, 

পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে ; কেহ শ্বেত, কেহ বক্ত, কেহ 

গীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বুহৎ__কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর--দেই 
কুহুরবের সঙ্গে হুর বীধ! |”, কেষ্ণকান্তের উইল ) 

এই ছুইটি পরিচ্ছেদের পার্থক্য স্ব-অভিব্যক্ত । বিগ্ভাসাগরে একট রদঘন 

মাধুর্য রহিগাছে সত্য, কিন্তু বন্ধিমচন্দ্রে সেই মাধুর্ষের সহিত অপূর্ব গতি সংযোজিত 
হইয়াছে। যে মাধুধ পূর্বে ছিল আত্মনমাহিত তাহা এখন দিকে দিকে. সধগারিত 
হইতে চিয়াছে 1 এই চলমান তাই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য রীতির প্রাণ। যে নৃতন 

ভ্রীবন চেতনায় সমকালীন মাহ উদ্বদ্ধ হইয়াছে, যে মুক্তি পিপাস! তাহাকে 
চঞ্চল করিধ! তুলিয়াছে, জীবনের প্রতি ষে একট? অপরিষিত মোহ তাহাকে 

আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই চেতন! এবং উপলব্ধি, সেই গতি ও প্রাণময়- 
তাই শব্দনির্বাচন এবং সাহিত্য রীতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে । 

এখানে তাই পরিচিত শব ও অপরিচিত অর্থে ও আনন্দে উচ্ছৃসিত। জানা 
এখানে অজীনার মাধুর্ধ ধারণ করিয়াছে ; অর্থাৎ নূতন চোখ লইয়। মানুষ জীবনকে 
উপলব্ধি করিতে চ!হিতেছে, নূতন সঙ্গীতে, নূতন ভঙ্গীতে । 

সংস্ক তাচ্গামী ভাষার উপযোগিতা! যতখানি ছিল শুধুমাজ চর্চায়, ব্যবহারে 
ততখানি ছিল না । পাঠাগারের নির্জন বিদগ্ধ আবহাওয়াম্ম তাহার অস্কশীলন 

কর: চলে, কিন্তু বাইরের প্রশস্ত রাজপথে তাহী সঞ্চারিত করার প্রস্তাবে 
সংস্কতাভিমানী কখনও সম্মত হইতেন না । বিদ্যানাগর হইতেই সংস্কতাভিমানীর 
এই নিরস্কশ একচেটিয়া অধিকারে হাত পড়ে, আর বস্কিমচন্জ্রে তাহার এই 

অধিকার চিরকালের জগ্তই খর্ব হইয়া ধায়। মধ্যযুগের সাধক কবীর বখন 
কাশীতে চলতি ভাষায় প্রচলিত ধর্মগত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিজ্রোহের বাণী 

প্রচার করিতেছিলেন, তখন সকলে তাহাকে চলতি ভাষ! ব্যবহারের কারণ 

জিজ্ঞাস করেন । উত্তরে কবীর বলেন, “সংস্কৃত হৈ কূপজল ভাঁষ। বহুতা৷ নীর 1” 

বাংলাগঞ্ধের প্রথমযুগে ভাষ। সংস্কতানুগামী ছিল বলিয়া তাহাতে গতি ছিল ৭া। 

বিষ্ভামাগরের সংস্কারের পর বন্ধিমচন্দে আসিস ভাষ! নধীধারার গ্কায় বহিতে 



১২৮ বন্ছিস-হালস 

আক করে। বাহ! ছিল শুধুগাজ চর্চার সামগ্রী, তাহা পূর্ণ ব্যরহাবিক 
উপযোগিতা ল্ঈয়। আধিভূতি হয়। ভাহা। আত্মাকে ছড়াইঘা বাহির বিশ্বে ছড়াইয়] 
পড়িতে চাহিতেছে ; তাহ! সামাজিক লেন দেন, এবং ভাবের আদানগ্রদান 

শিক্ষার অমূল্য টপকরণে পরিণত হয় । সমকালীন জীবন বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন 
ভাবে, রিচিনস্কপে নিঙ্রেকে প্রকাশ করার জস্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার 
ভাষাও তাহার উপযুক্ত বাহলক্ধপে সর্যবিধ উপঘোগিতার গুণে সমদ্ধ ত্ইয়] 
উঠিয়াছে। অর্থাৎ, যথার্থই বস্কিমচন্ত্র বাংল! ভাষার সহিত “নববোঁবন প্রাপ্ত ভাবের 
পরিণয় সাধন করিয়াছিলেন । ভাবের সহিত ভাষার এই মিলন এতই গভীর 

এবং ব্যাপক হইফ়াছে বে, মামাকে কায়। হইতে অথবা কূপকে রস হইতে বিচ্ছিন্ন 
কর! কঠিন। এইখানেই শিল্পীর চরম অভিবাক্তি এবং সার্থকতা । 

আবার ইহাও শ্মরণযোগ্য, বন্িম্চন্জ্রের ভাষ! অনেক সময়েই অকারণ উচ্ছ্বাসে 
ন।।চয়। ওঠে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার পাত্র পাত্রী বিশেষ ঘটনায় বা 

বিশেষ ভাবের স্পর্শে অন্থাভীবিকভাবে লাডা দেয়। অর্থাৎ, তাহাদের মানস- 

প্রতিক্রিয়। উপস্থিত গরজের সহিত সমতা বাখিতে পারে না। “দক্থ্য গাঞিতে 

গায়িতে কাদিতে লাগিল,” "ভাই এন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়। 
রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত কবিব ?” (আনন্দমঠ ) "হায়! এখন কিনা! 

হিন্দুকে ইগ্ডারীক্ল স্কুলে পুতুল গড়া! শিখিতে হয় 1৮ (সীতাপাম ), ইত্যাদি 
ল/ইন এবং বিশেষ করিধ। “কমলাকান্ত্রের দপ্ুরেব' কোন কোন অংশ স্পষ্টতই 

উপস্থিত প্রসঙ্গেব গ্রে! অপেক্ষা অতিশষ ভাব বর্ণে রঞ্জিত। তাই মনে হয় 
ভাবের আতিশযো এদব অংশ যেন দুর্বল; যেন আত্মশক্কির অস্বাভাবিক চেতনায় 

তাহ! চপল । অবশ্য বন্ধিমচন্দ্রের অন্যথায় খু এবং শন্ভমান গগ্য-পীতির মধ্যে 
এইগুলিকে অপ্রতাশিত আকশ্রিক ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে কবিতে হইবে । কিন্ত 

এই হর্যলতীর কারণ কি, তাহা খুঁজিয়। বাহির করা সম্ভবত কঠিন নয় | 
প্রারস্তেই আলোচিত হইয়াছে যে, যাহার]! নব-ভারতের নধ সংস্কৃতির প্রবর্তক, 
তাহাদের অস্থিমজ্জ। দেশীয় জলবায়তে গঠিত হয় নাই, এবং তাঁহাদের মানস- 
প্রকরণের সহিতও দেশীয় সমাজ-যানসের সঙ্গতিয় অভাব ছিল। লস্ভবত 

তাহাদের এই অন্(ভাবিক মানস সংগঠনও এই দুর্বলতার জন্ভ দায়ী হইতে পারে। 
তবে, এই দুর্বলতার ভিতর দিয়৷ সমকালীন জীবনাচরণের বিবিধ অনঙ্গতি এবং 

চিন্তাধারার বৈষম্যই নৃতনভাবে অছিব্যজ হইয়াছে । 
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গ্রক 

বঙ্ছিমচন্ত্র সমকালীন মানুষকে সম্মুখে রাখিয়াই শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। তাহার জীবনাচরণের বিভিন্ন অসঙ্গতি সম্পর্কে তাহার বিদ্রুপ, 

চলতি রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতির উপর তাহার আক্রমণও এই 

মানুষের কল্যাণের জন্ত | এই সমালোচনার ভিতর দিয়! তিনি তাহার কালের 

মানুষকে জীবন সম্পর্কে একটা নিশ্চিত প্মাধানে পৌঁছানোর পথ দেখাইতে- 
ছিলেন। বঙ্ষিমচন্ত্রের শিল্পকর্ষের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, শিল্পীর 

মনস্তত্ব বহুবিধ 'প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়াই গড়িয়া উঠে। এক্ষেত্রেও তীহার 

রাজনৈতিক ভাবধারা ও কর্মাদর্শ, ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং প্রয়োগ ফল 

আলোচন! করিলে দেখা যাইবে, তাহার রাজনৈতিক কর্মধারা ও স্বদেশধর্ম সম- 
কালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলত। উভয়েরই পরিচায়ক । ইতি- 

পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, বহ্ছিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের দ্বিতী্র পাদের পূর্বেই 
দেশে জাতীয় মনোভাবের ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল, এবং এই মনোভাবকে একটা 

সুসংগঠিত রূপদানের চেষ্টাও হইয়াছিল । ছৃর্ভিক্ষে সেবাকার্ষ, ভার্নাকুলার প্রেস 

আইন বিরোধী আন্দোলন, চৈত্রমেলার সংগঠন, এবং আন্দোলনকে সর্বভারতীয় 

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের শক্তির 

এবং ক্রমবর্ধমান আত্মচেতনার পরিচয় দিয়াছে। আবার, পক্ষান্তরে, বেজ্ঞানিক 

দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ-প্রবাহের গতি নিরূপণ করিতে না পারা, এবং প্রচলিত 
ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের শেষ আকর্ষণটুকু ছিন্ন করিতে না পারার মধ্যে সমকালীন 
রাজনৈতিক ভাবধারার দুর্বলতাও পরিষ্ফুট হইয়াছে । এই ব্যর্থতার ফলে সে 

যুগের চিস্তানায়কগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চিত্-বিভ্রমই সামাজিক ও 
রাজনৈতিক অকল্যাণের মূলে । তাই, সেযুগে বেশেন্ জনশক্তির উদ্বোধনের 
চেষ্টার পরিবর্তে বিদেশী শাসকের দরবারে দরখাস্ত প্রেরণের এত বহর ছিল।' 

৯৭ 
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আশ! ছিল, বৃটিশ শাসক গোষ্ঠি শেবপর্বস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদ্ধায়ের অভিমান 
খণ্ডন করিয়া তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন । 

বন্ধিমচন্ত্র নানাভাবে এবং নানা দিক হইতে তাহার কালকে অতিক্রম করিতে 

পারিলেও তাহার রাজনৈতিক চিস্তাধারার মৌলিক রূপ কালের পূর্বোক্ত 
বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই । তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ অনুসরণ 
করিয়া দেশী বিদেশী শাসক ও শোকের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, 

তাহার রাষ্ট্রীয় চিন্তা সমকালীন চিন্তাধারারার তুলনায় আশ্চ্ধরকম বলিষ্ঠ ছিল; 
রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবেদন-নিবেদনের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা৷ তিনি 
গভীরভাবে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন ; তিনিই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্ম- 
নীতির অঙ্কদার সন্কীর্ণতা বুঝিতে পারিয়া বিক্ষু্ধ হইয়াছিলেন, এবং জনসাধারণের 
বৃহত্তর কল্যাণকে রাজনৈতিক কর্মের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার সার্থকতা! বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। তাহার এই নিগৃঢ অস্ত-দুষ্টি, তাহার বিদ্রোহী পুত্র-কন্তার অপূর্ 
আত্মত্যাগ, পৌরুষ, পরার্থপ্রিয়তা এবং সংগ্রাকুশলতার যধ্যে তাহার শক্তি ও 

সঙ্কল্পের দৃঢ়তার স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই দূরদৃষ্টি ও আত্মত্যাগের পরোক্ষ 
ফল তাহার কালকে অতিক্রম করিয়া কালান্তরের হৃদয় স্পর্শ করিতে 

পারিয়াছিল। 

কিন্তু, পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, তিনি চোখের দৃষ্টিকে মনের আচ্ছন্নতা 
দ্বারা খর্ব করিয়াছিলেন, আর এখানেই তাহার চরম ছূর্বলতা। সেজন্ত, বৈজ্ঞানিক 
যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়। তিনি যেখানে বাংল! দেশের কৃষকের জীবন পর্যালোচন। 

করিয়া তাহার শোচনীয়তা ও সীমাহীন হাহাকারে কাদিয়া উঠিয়াছেন, সেখানেই, 

সেই প্রবন্ধেই, তাহাকে যুক্তিবাদের লাগাম টানিয়া ধরিতে হইয়াছে। এমন 
একট! সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইয়াছে যে, চিত্ত-বিভ্রমই সামাজিক সমস্য1 ও দুর্নীতির 

মূলে। লিখিতে হইয়াছে, “আমরা সামাজিক বিপ্লবের অঙ্থমোদক নহি। বিশেষ 
যে বন্দোবস্ত ইংরাজের! সত্য প্রতিজ্ঞা কৰিয়! চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস 
করিয়া তাহারা এই ভারত মণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের 

চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই ন|। 
যেদিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাজ্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাজ্জী হইব, সেই দিন 
সে পরামর্শ দ্িব।” (৬৬) এবং এই একই প্রবন্ধে তাহাকে জমিদারগোর্ঠী 

সম্পর্কেও প্রয়োজনমত সাধুবচন উচ্চারণ করিতে হইয়াছে । অপরপক্ষে, সরকারী 



খদেশধর্ষ ১৩: 

কর্মচারী হিসাবেই হউন্কু, অথবা রামমোহন রায়ের আমল হইতে পাওয়া বৃটিশ 
শাসনের প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধাবলেই হউক, অথবা বুটিশ শাসনের প্রতি শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের বংশান্ুক্রমিক আত্মীয়তার বন্ধন হইতেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্রকে শাসক- 

গোষ্ঠীর মনোরঞনের প্রতি সামান্য দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে । ১৮৭২ সালের ২৮শে 

ডিসেম্বর তিনি শলুচন্দ্র মুখাজিকে এক পত্রে লেখেন, "[ চ্চ০10+ (৪1৩ 8 
[০9116105, 10609156 01060 1 ছা০০1৫ 1১6 516 ০ 201195 606 12101- 

09092 0£ £0519-52930071121 25:911050 “81005610565. 00105015 

10 73910520915911 1925 501166160৫6 79011005 20 1৮১ (৬৭) এই সঙ্কোচ 

তাহার পূর্বাপর বর্তমান ছিল । আনন্দঘঠের আলোচনায় তাহার পরিচয় দেওয়া 

হইয়াছে । সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিজেকে রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত করার ব্যবহারিক অস্থবিধা অবশ্ঠ ছিলই; কিন্তু, সে কথ! ছাড়িয়া দিলেও 
বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাব্ধার৷ হইতে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, পূর্বকালের 
কোম্পানীরাজ-নির্ভর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহিত বুটিশ বর্তৃপক্ষের আত্মীয়বন্ধনের - 

শেষ গ্রস্থিটি তখনও ছিন্ন হয় নাই। বে গ্রস্থিশ্ত্র যে দিন দিন ক্গীণ হইতে 
ক্ষীণতর হইতেছিল, তাহ] অনস্বীকার্য । আর ইহাও অনম্বীকার্ধ যে, এই ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকা স্ুত্রটি অবলম্বন করিয়া মধ্যবিস্ত সম্প্রদায় তখন 
পর্যস্তও স্থন্বপ্ন রচনা! করিতেছিল । ইংরেজের শক্তিমত্তা এবং ইংরেজের প্রতি 

শরদ্ধাই সম্ভবত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে একদিকে একটা পরাভব-চেতনায়, এবং অপর- 

দিকে, ইংরেজের আশ্রয়ে থাকিতে সামাজিক কল্যাণ-লাভের আশায় উদ্দীঞ্চ করে। 

বঙ্ধিমচন্দ্রের রোমান্দগুলিতে এই অনুভূতি "ও পশ্চাৎ-আকর্ষণ একটা অস্পষ্ট 
এঁতিহাসিক চেতনার রূপ লইয়। দেখা দেয় । এই চেতনার বূ”,--সমাজবিকাশের 

ব্্ত্ঘান পর্যায়ে বুঁটিশ শক্তি অজেয়, তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতেই. 

হইবে, আর এই স্বীকৃতির মধ্যেই কল্যাণ। এই মনোভাব বঙ্ষিমচন্দ্রকে তাহার 
রাজনৈতিক কর্মাদর্শের পরিধি সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য করিয়াছে । বঙ্দেশের 
কৃষক" হইতে উপরে যে উক্তি উদ্ভৃত করা হইয়াছে, তাহার তাৎ্পর্যও ইহাই | শেষ 
জীবনে বস্কিষচন্জ্র যখন প্রত্যক্ষ কর্মের আসর হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন, 
তখন তিনি এই পরাভবকেই একটা লোকোত্তর মহিমায় দ্বপায়িত করিতে চেষ্টা 
করেন। দৃষ্টাস্তদ্থূপ, তিনি বলিতেছেন, “মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা 
হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ' 



১৩২ | বঙ্কিম-যানস 

ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, 
হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দুর ইংরেজের 

উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের 

অধীনে ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভৃভক্ত | ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়। 

যনে করে হিন্দু দুর্ব্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রভৃভক্ত ।” (৬৮) স্পষ্টই বুঝা যায়, 
বঙ্কিমচন্দ্র অত্তি-প্রাকৃত শ্রেষ্ঠতার সাহায্যে অস্বীকৃত বর্তমানের ক্ষতি- 
পৃয়ণের চেষ্টা করিতেছেন। তাহ! ছাড়াও, বুটিশ শাসনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এবং 

সমকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আকর্ষণ যে নিঃশেবে অবপপ্ত হয় নাই, তাহার 
প্রমাণও এখানে পাওয়া যাইতেছে । 

চোখের দৃষ্টিকে খর্ব করার ফলেই পরিণামে তিনি ব্বদে্শধর্মের বিমূর্ত তত্বে 

উপস্থিত হন। তত্ব খন শুধুযাত্রই তত্ব, তখন তাহার মুল্য নিতাস্তই কম। 
কিন্তু তব যখন ব্যবহারিক সত্যের মধাদা লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার 
পূর্ণ সার্থকতা, তাহার যথার্থ উপযোগিতা । বঙ্কিমচন্দ্র স্বদের্শধর্ষের চিন্তায় ও 

ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে সঙ্গতির অভাব আছে বলিয়া যনে হয়। এখানে তত্ব 

এবং ব্যবহারিক কার্ধকারিতার মধ্যে পারম্পরিফ অমিল দেখা যায়। সামান্য 

কয়েকটি উক্তির সাহায্যেই বঙ্ধিমচন্দ্রের স্বদেশ গ্রীতির তাত্বিক চিত্র দেওয়া 

যাইতে পারে। ধশ্ম তত্বের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেস, “সমাজের 
ভিতরে ভিন্ন মনুষ্ের ধর্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার যঙ্গল 

নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না । সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মন্থুত্তের ধর্ম ধ্বংস।.*.." 
যদি তাহাই হইল, যদি সমাজ ধ্বংসে ধর্ধবংস এবং মন্ুুষ্ের সমস্ত ধঙ্ছলের ধ্বংস 
তবে, সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এই জন্য 777১0 
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অপেক্ষা দেশরক্ষ] শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এবং এই জন্যই সহস্র সহম্্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ 
বিসর্জন /রিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। 

“ধে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ট ধর্ম, সেই কারণেই ইহা হ্বজন- 
রক্ষার অপেক্ষা ও শ্রেষ্ট ধর্ম । 

"আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজন রক্ষার হ্যায় ক্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদদিষ্ট কর্ম, কেন না 
ইহ] সমস্ত জগতের হিতের উপায় । 



ছদেশধ ম ১৬৩ 

“ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন ; এই জন্য সর্ধবভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ । সর্বভৃতে গ্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুত্তত্ব 
নাই, ধশ্্ নাই। 

“আত্মগ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশগ্রীতি, পঞ্জপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তত । 
ইহার মধ্যে মন্ুুষ্তের অবস্থা! বিবেচন। করিয়া, স্বদেশগ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্ম বলা 

উচিত।-....-সকল ধর্মের উপরে স্বদেশগ্রীতি, ইহ বিস্বৃত হইও না! ।” ( ধর্মতত্ব, 
উপসংহার ) বহ্ধিমচন্ত্র অন্যত্র বলিয়াছেন, ঈশ্বরানুবন্তিতাই মনুষ্যত্ব, এবং এই 
মনুয্যত্ব অর্জনই মানুষের একমাত্র কাম্য সাধন | বলা বাহুল্য, তাহার স্বাদেশিকতা 

অথবা দেশগ্রীতি মূলতত্বের দিক হইতে এই বৃহত্তর সাধনারই একটা অপরিহার্ধ 
অঙ্গ। অন্যান্য গ্রীতির ন্যায় ঈশ্বরগ্রীতিতেই ইহার পরিণতি । কিন্তু তাহার ধর্ম 
সাধনার চরম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আত্ম-্পর ভেদাভেদ শুন্য ; তাহার স্বদেশ- 
প্রীতির প্রেরণাও ইহাই । তিনি বলিতেছেন, “জাগতিক প্রীতি এবং সর্বত্র সম- 

দর্শনের এমন তাত্পধ্য নহে যে, পড়িয়া! মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপধ্য এই 
যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন 
মন্ুষ্তেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না । আপনার সমাজের যেমন 

সাধ্যান্গনারে ইঠষ্টসাধন করিব, সাধ্যান্সারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন 

করিব ।-.....পর সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব 
না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারও আপনার সমাজের অনিষ্ট 

সাধন করিতে দিব না । ইহাই ধথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশ- 

প্রীতির সামঞ্জস্য |” ( ধন্মতত্ব, স্বদেশপ্রীতি ) 

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশগ্রীতি, জগত্প্রীতি আত্মপন্ধ ভেদশূন্ততার চেতনা, 
ইত্যাদি শব্দগুলি পরম (81১50106) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। পরম অর্থে এই 

প্রীতি দেশাতীত, কালাতীত, সামাজিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্য ; অর্থাৎ, 

ইহা স্থানকালের উধ্র্ে। এই অর্থে অনায়াসে যুগ হইতে যুগান্তর পরিভ্রমণ 

করিতে পারে, কিন্ত যাতায়াতের কোন ক্লান্তি ইহাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু 

মান্ছষের সাংস্কৃতিক এতিহ্যের স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, মানুষের কোন 

কর্মই, তাহা ব্যবহারিক কর্মই হউক অথবা! চিস্তাই হউক, হ্রদের জলের যত স্থিতি- 
শীল নয়, নদীর জলের মত গতিশীল । মানুষ তাহার কর্ম ও চিন্তার ভিতর দিয়া 

নি্রস্তর নিজেকে ব্ৃপাস্তরিত করিয়া চলিয়াছে। তাই, যুগে যুগে অর্থাৎ শ্বতন্ 
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সামাজিক পরিবেশের অন্তরে স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও তত্তবের আবির্ভাব হয়; আর 

কাল বখন অনিবার্ধরূপে কালাস্তরে প্রবেশ করে তখন সেই চিন্তাধারা ও তত্বেরও 

রূপাস্তর হয়; মানুষের চিস্তার ম্বরূপ বদলায় । স্তৃুতরাং বিশেষ কোন এক যুগে 

যে তত্ব সত্যতার দাবী নইয়! আবিভূত হয়, সেই তত্বই পরবর্তী যুগে তাহার 

সত্যতার মর্যাদা অঙ্ষু্র রাখিতে পাবে না। কারণ, যে মান্থব তাহাকে সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিবে, ইতিমধ্যে সেই মানুষেরই রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। সম্ভবত, 
বন্ধিমচন্দ্র ইহা! উপলব্ধি করিতে পাবেন নাই। তত্ব কালবিধৃত ও পরিবর্তনশীল, 
ইহা যদি স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে ইহাঁও স্বীকার করিতে হয় যে কোন 
তত্বই পরম নয়, আপেক্ষিক। উদ্দাহরণ স্বরূপ, পরম মানবিক তত্বের দিক হইতে 
জীব হত্যা পাপ, অথবা গুরুতর সামাজিক অপরাধ । কিন্তু এই তত্ব কি সর্বদা 

প্রযোজ্য? মনে করা যাক, বনের হ্রিংশ্র জীবজন্তগুলি একদিন সংঘবদ্ধ হইয়া 
মানুষের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। 'এই আক্রমণ প্রতিহত্ত করার জন্য যদি মান্থ্য :' 

এই জীবগুলিকে হত্যা করে, তাহ] হইলে ইহ কি গাপ বলিয়া বিবেচিত হইবে ? 

কোন সামাজিক মাহুঘকেও আক্রঘণকারীর ভূমিকার স্থাপন করিয়া এই একই 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে । এই প্রশ্নের একটি মাত্রই উত্তর আছে, এবং 

তাহা! নেতিবাচক । ইহ স্বীকার করিলে তন্বের পরম সত্তা আর থাকে না; 

ইহাকে খণ্ডিত অর্থাৎ আপেক্ষিক অর্থেই গ্রহণ করিতে হয়। ব্যক্তিক জীবনে 

যাহ1 সত্য, বৃহত্বর বাষ্্রীর জীবনে যেখানে একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের ধ্বংস ও 

অবলুস্তির উপর আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে 

যেখানে শ্রেণীবিশেষ অন্তান্ত সামাজিক শ্রেণীর নিশ্চিত ধ্বংসের উপর আপন 

সমৃদ্ধির বনিয়াদ রচনা করিতেছে, সেখানেও, আত্মরক্ষার জন্য, অত্যাচারকে 

চিরকালের জন্য নিমূল করার জন্য অত্যাচারীকে অত্যাচার করার, শোষণকারীকে 

ফিরিয়া শোষণ করার অধিকার সমভাবে স্বীকার্ধ। সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই কোন 

তত্বকে পরম অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এই যুক্তি বর্জন করিয়া যদি 

আস্মপর ভেদশূন্যতার পর চেতনায় বশীভূত হওয়া যায়, এবং মৃত্যুর প্রতিরোধে 
অগ্রসর ন! হওয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নান আনন্দে মৃত্যু বা ধ্বংসকেই বরণ 
করিতে হয়। ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী শাসক ও শোষক এবং 
দেশীয় শোধিতের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কর! চলে না, সামাজিক অত্যাচারকেও 

আত্মার বিশুদ্ধতার দোহাই দিয়া উপেক্ষা করিতে হয়, আর নিজের ঘৃষ্টকে 
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দোবারোপ করিয়া ছুংখ কর! ছাড়! আর কোন উপায় থাকে না। কেননা, যে 

অত্যাচার করিতেছে এবং যে অত্যাচারিত হইতেছে, পরমাত্মার প্রতিধিষ্থিত 

স্বরূপ হিসাবে, তাহার] এক, অভিন্ন । সুতরাং, কে কাহাকে প্রতিরোধ করিবে? 
“দেবী চৌধুরাণী'তে বন্ধিমচন্দ্র একস্থানে বলিতেছেন, “যার ধশ্ম নিষ্কাম, সে কার 
মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল ।” (সা, প, সং; 
পৃ, ১১৩) এই পরম সত্য অন্নসরণ করিলে অনিবার্ধনূপে এই স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হয় মে, শোবণ ও অত্যাচারে শোষণকারীর ও অত্যাচারীর 

অধিকার রহিয়াছে এবং তাহাদের শোষণকাধে বাধা দেওয়া অন্যায়; কেন ন?, 

অত্যাচারে এবং শোবণেই তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধি, তাহাদের মঙ্গল , আর মঙ্গলই 
তো! একমাত্র কাম্য । আর এই সত্যের অনুরোধে এমন কাধক্রমও গৃহীত 
হইতে পারে যাহাতে অত্যাচার ও শোবণ স্থায়ী প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর স্থযোগ গ্রহণ 

কবিতে পারে । যেমন, “বিশেষ বে বন্দোবস্ত ইংরাজের1 সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া 

চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাভারা এই ভারত মগ্ডলে মিথ্যাবাদী 
বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজ্জাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত 

কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই নাঁ। যেদিন ইংরাজের অনঙ্গলাঙ্জী 
হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাজ্ষী হইব, দেই পিন সে পরামশ দিব |” ইত্যাদি । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্র তীাভার চিন্তাধারার উধ্বগামিতা 

সম্পর্কে নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি বলিতেছেন, “ধর্মের গৃঢ় মম্ম অল্ল 
লোকেই বুঝিয়া থাকে । যে কয়জন বুঝে তাহাদেরই অন্ুকরণে ও শাসনে 
জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধন্ম যাহা তোমাকে 
বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগমা হইবে, তাহার বেশী ভরসা 
আমি এখন রাখি না । কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনস্বীগণ কর্তৃক ইহ! গৃহীত 

হইলে, ইহা! দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে । জাতীয় ধর্মের মুখ্যফল 
অল্প লোকেই প্রাঞ্ হয়, কিন্তু গৌণফল সকলেই পাইতে পারে ।” (ধর্মতত্ব__প্রীতি) 
তাহার উক্তি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় নে, এই ধর্মাচরণ মাজিত রুচি, বিদগ্ধ 
সমাজের পক্ষেই সম্ভব, যাহাদের জীবনে সমস্ত বাস্তধ দ্বন্দের নিরসন হইয়াছে অথবা 
যাহার! প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে লিপ্ত নয়। সম্ভবত এই ধর্মাচরণের অবসর 

লৌকিকজীবনে অপেক্ষারুত কম ; কেন না, সেখানে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া! জীবনের 
পাথেয় সংগ্রহ করিতে হয়। আর এখানে আত্মপর বৈষম্যের চেতনাও গভীর 4 
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যে শাসক অন্তায়ভাবে এখানে অত্যাচারের যঙ্্ নিংশঙ্কচিতে চাঁলাইয়! যাইতেছে, 
ভাহাত্ব সহিত শাসিতের একাত্মবোধ অভাবনীয় এবং অসম্ভব। আর এই 
সমদর্শন বহুক্ষেত্রেই প্রকৃত সমদর্শনের সহায়ক না হইয়া! বিশেষ গোষ্ঠীগত অথব৷ 
শ্রেণীগত স্বার্থের ধারক ও বাহকন্ূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপে ধনতন্ত 
বিকাশের সময় পুঁজিপতিদের হাতিয়ার রূপে ধর্মের দুর্গতিকে এখানে নিদর্শন 

হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে । আমাদের দেশে ধর্ষ যে বহুবিধ সামাজিক 

দুর্নাতি ও অন্ায়ের মূলে তাহাও সবিশেষ স্মরণধোগ্য | বহ্ধিমচন্্র এ সম্পর্কেও 
বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, এবং সে জন্তই প্রচলিত হিন্দু ধর্মাচরণের বিরুছ্ে 

নির্ভীকভাবে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছিলেন, কিন্ত সাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে 
যেমন, স্বদেশ সেবার ক্ষেত্রেও তিনি যে ধর্মের অনুশাসন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, 

তাহা পরম এবং বিমূর্ত কল্যাণকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়াই বাস্তব 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না, এবং দেশের জনসাধারণও তাহা হইতে 
বহু দূরেই পড়িয়া! রহিল। 

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক বাজনীতিক আদর্শে ও জগত-গ্রীতির আদর্শের ছাপ 
অঙ্গপস্থিত। তাহার রাষ্ট্রীয় চিন্ত1 বাংলাদেশের সুখসমুদ্ধির ও ভবিষ্কতের আশা 

আকাজ্ষা লইয়! গড়িয়। উঠিয়াছে । বাংলার দাবী এখানে যতখানি স্বীরুত, ভারতের 

দাবী ততখানি স্বীকৃত নয় । অথচ রামমোহন রায়ের আমল হইতে যে রাজনৈতিক 

আদশ চলিয়া আসিতেছে, তাহার পূর্ব-পারম্প্য ম্মরণ রাখিলে বঙ্কিমচন্ত্রের 

চিন্তায় সর্ব-ভারতীয় কর্মাদর্শের অসম্পূর্তাকে একট। অপ্রত্যাসিত ব্যতিক্রম 
বলিয়াই মনে হয়। রামমোহন রায়ই-_প্রথম স্থানিক ও প্রাদেশিক সীমা ছাড়াইয় 
বৃহত্বর ভারতীয় আদর্শ স্থাপনে উদ্যোগী হন। শুধু তাহাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের 
গণতান্ত্রিক অভিযানগুলির প্রতি শাহার সহান্ৃভূতিশীল মনোভাব, ভারতীয় 

আন্দোলনের সহিত এঁ সব আন্দোলনের সম্পর্ক আবিষ্কার ইত)াদি কর্মের মধ্য দিয়! 

রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক দূরদখিতা৷ এবং গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
কিন্তু বিশুদ্ধ তাত্বিক আলোচনায় জগৎ্-গ্রীতির আদর্শ স্বীকৃত হইলেও বন্ধিযচন্দ্রের 

ব্যবহারিক রাজনৈতিক চিন্তায় সর্ব-ভারতীয়.. দৃষ্টিকোণের অভাব নিতাস্তই 
অপ্রত্যাশিতভাবে মনকে গীড়া দেয়। ' ভারতে ধনতান্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত 

হওয়ার অনিবার্ধ ফলরূপে বাংলার স্বার্থ যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের স্বার্থের সঙ্গে 

জড়িত হইয়া পড়িতেছিল, এবং সর্ধভারতীয় সমস্যা সমাধানের উপরই বাংলার 
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সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, সম্ভবত বষ্িমচন্ত্র তাহা উপলব্ষি 
করিতে পারেন নাই ; অথবা, সমকালীন ইংরেজ রাজপুরুষগণ শিক্ষিত বাঙ্গালী 
“বাবু” এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে ষে অনুদার নীতি অনুনরণ 

করিতেছিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবেও এই শ্বাজাত্যাভিমান দেখা দিয়া 
থাকিতে পারে ; এবং তৎকালে মনুষ্যত্বের উদার আদর্শ ক্ষুপ্ন করিয়! যে আত্ম- 

চেতনা দেখা দিয়াছে, বৃহত্বর স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্থার্থ সাধনের যে চেষ্টা 

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার প্রভাবও ক্রটির জন্য দায়ী হইতে পারে । আসল 
কথা, ইহার উৎস-কেন্ত্র যাহাই হউক না কেন, ইহাকে চিন্তাধারার দুর্বলতা 

বলিয়াই বোধ হয়। কেন নাঁ, ইহ! বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীত্বের গৌরবে গৌরবাস্বিত 
করিলেও ক্ষেত্র বিশেষে ইহা যে বৃহত্তর স্ার্থবোধের প্রতি অকারণ চোখ বুজিয়াও 
থাকিবে না, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। পরবর্তী কালে রাস্ত্রীয় জীবনে এই 
চিন্তাধারা যে একেবারেই কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই, তাহাও পরিপূর্ণ 
সত্য নয়। 

চোখের দৃষ্টিকে খর্ব করার এক অবশ্তস্তাবী ফল এই হইয়াছে যে, সমাজ- 
সংকটের মূল কেন্দ্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে । সমস্যাকে তাহার মৌলিক 
কাধকারণ-পরম্পরা অর্থাৎ মূল সামাজিক-অর্থ নৈতিক বিস্তাম ও তাহার প্রতিক্রিয়ার 
দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার ন! করিয়া শুধুমাত্র মানসিক 'ছুর্বলতা, আচ্ছন্নতা এবং চিস্তা- 
বিভ্রান্তি বলিয়া গণ্য করা হয়। সমাজ সংগঠনে এবং তাহার প্রবাহের মধ্যে 

কোনরূপ অসঙ্গতি বা আবিলতা! নাই, শুধুমাত্র চিত্র-বিভ্রমের ফলেই মানুষ সমস্ত 
অশাস্তি ও সংকট ডাকিয়া আনিয়াছে, এমনি ভাবধার] জন্মগ্রহণ করে । চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত নানাদিক হইতে অনিষ্টকারক হইলেও ইংরেজরা যখন “সত্য প্রতিজ্ঞা; 

করিয়া তাহ। প্রবর্তন করিয়াছে, তখন বঙ্ধিমচন্দ্র তাহাদিগকে ইহা প্রত্যাহার 
করিতে বলিবেন না; কিন্তু জমিদারবর্গ যদি তাহাদের অসামাজিক আত্মপরায়ণ 

আচরণ পরিত্যাগ করিয়া সদাচার অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই চিরস্থায়ী 
ব্যবস্থার মধ্যেও প্রজাদের নানাবিধ স্থুখ স্ৃবিধা হইতে পারে। শিক্ষিত বাঙ্গালী 
বাবুরা৷ ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে যে অনাচারের কলুষ ঢালিয়া দিয়াছেন, চিন্তার 
বিভ্রাস্তিই তাহার মূলে সর্বোপরি, বুটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের অনুরদর্শী নীতির ফলে 
যে সংকট এবং আন্দোলন ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাহার মুলেও সেই একই চিন্তা- 
বিভ্রাট। ক্থতবাং প্রত্যেকেই যদি স্বত্ব জীবনে ও চিন্তায় এই বিভ্রান্তি দূর, 

১৮ 



১৩৮ ৃ বঙ্ছিম-যানস 

করিতে পারেন, অনাবিল স্বঞ্ছ দৃষ্টিতে জীবন ও সমাজকে বিচার করিতে পারেন, 
তাহ। হইলে ব্যান সামাজিক কাঠামোকে বহাল রাখিয়াও, এবং প্রচলিত ইঙ্গ- 
ভারতীয় সম্পর্ক অটুট রাথিয়াও সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব। আর সমাজকেও সমস্ত সংকট হইতে মুক্ত করা! সম্ভব। অর্থাৎ সমগ্র 
সমস্যাকে তিনি হৃদয়ের কোণ হইতে দেখিয়াছেন, সামাজিক কোণ হইতে নয়। 
ফলে, তাহা শুধু মান্থষের মনের উপরি ভাগকেই স্পর্শ করিয়াছে, অস্তঃপুরের 
গভীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 

কিন্তু স্বদেশল্রীতিকে বুক্ম ধর্মাচরণের রূপ দান করিয়া দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত 
করার চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইলেও এবং তাহার চিস্তাধারার উপরোক্ত দুর্বলতা 
থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র যে পরবর্তী-কালের রাজনৈতিক আন্দোলনকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাহা সন্দেহাতীত।  কমলাকাস্তের দর্চরে এবং 

“আনন্দমঠে তিনি দেশের অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের যে মোহময় মায়াময় চিত্র 

অস্কিত করিয়াছেন, তাহার অন্ুপ্রাণত। আমাদের কালেও আমরা অনুভব 

করিয়াছি। অবশ্ত তাহার মৃত্যুর পর তাহার দর্শনকে নানাভাবে বিকৃত করার 
চেষ্টা কর! হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাহাকে দায়ী করা চলে না । তিনি তাহার 
কালকে এবং তাহার সমকালীন সমাজকে সুক্মুখে রাখিয়াই চিস্ত। করিয়াছিলেন, 
এবং নেই সমাজেরই নব রূপায়ণের স্বপ্ন দ্রেখিয়াছিলেন। তীহার চিন্তার ও 

কর্মের ভবিস্যৎ ফল সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান আশা কর! অনুচিত এবং অমার্জনীয় । 

ছুই 

বঞ্ষিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার আদর্শ এবং রোমান্সে বর্নিত কাহিনীর সঙ্গে ধর্ম- 

বৈরিতার প্রশ্ন জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মগত সন্থীর্ণ স্বার্থকে কতখানি বড় 

করিয়াছিলেন, এবং তাহার সামাজিক ধর্ম-সাধনায় জাতিবৈরিতার স্থান কতথানি 
ছিল, সে সম্পর্কে বুঝিয়াই হউক অথব! না বুঝিয়াই হউক পরবর্তী-কাপে বহু বিতর্ক 
হইয়! গিয়াছে। স্থতরাং এই বহু আলোচিত প্রনঞ্গও পুনর্বিচার ও পুনরালোচনার 
দ্নাবী রাখে। 

বঞ্চিমচন্দ্র গৌড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সনাতন ধর্মের 

আবহাওয়ায়ই লালিত হন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন "গৃহে দেবোপয 
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পিতা, দেবীগ্রতিযা মূতা, জাগ্রত দেবতা রাধাবন্পভ। ভ্টপল্লীর দেশগ্রসিদ্ধ 
অধ্যাপকের! নিয়ত আসিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন; প্রসিদ্ধ কথকেরা 'যধ্যে 

মধ্যে ভাগবত পাঠ করিতেন । পুজার দালানে হোম, চণ্তীপাঠ, শাস্তি-্বম্তয়ন? 
উঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃফ্যাত্রা ; হুর্গোৎ্সব, রথ, বাস প্রভৃতি বার মাসে 

তের পার্বণ ; ক্ষুদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে শহ্ধধ্বনি, মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্রপাঠ 1৮৬৯) 
বাল্যজীবনে বঙ্ষিমচন্দ্র এই পরিবেশ হইতে রস টানিয়াছেন, এবং 

এই এঁতিহ্ের প্রভাব তাঁহার উপর অনস্বীকার্য । মধ্য জীবনে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
চর্চার ফলে তিনি ঘোরতর সংশয়বাদী হইয়া উঠিলেও এই এঁতিহোর আকর্ষণ 
তিনি পরিপূর্ণ কাটাইয়। উঠিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনিও সাধু 
সন্ন্যাসীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এবং তাহাদের দ্বার সংশ্য়াতীতরূপে 

প্রভাবিত হ্ইয়াছেন। তীহার জীবনীকারগণ তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়! 
গিয়াছেন। 

কিন্তু বন্ধিম-মানসে এই এঁতিহ্ এবং সাধুসজ্জনের প্রভাব যতই প্রবল হউক 
না কেন, ইহ! শিঃসন্দেহ যে, ধর্ম সম্পর্কে তাহার অনুরাগ মৃখ্যত ছিল একজন 

স্থপণ্ডিত বুদ্ধিজীবীর অনুরাগ | বুদ্ধির আলোকেই তিনি ধর্মের উপযোগিতা! বা 
অন্থপযোগিতা বিচার করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছিলেন। 

সমকালীন পরিবেশও এই অনুসন্ধিৎসার অন্থকুল ছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের থৃষ্টধর্ম প্রচার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির বিভিন্নমুখী 

া্মধর্ম প্রচার, আর্ধ-সমাজ এবং শশধর তর্কচুড়ামনির সনাতন হিন্দুধর্ম 
প্রচার, ইত্যাদি ভাবধারা এবং তাহার বিচিত্র তরঙ্গের মধ্যে মানুষের সার্থক ও 

স্থসঙ্গত সামাজিক আচরণ সম্পর্কে মূলগত প্রশ্ন ওঠ স্বাভাবিক । কিরূপ আচরণ 

অন্ুত্যত হইলে ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং বিদ্ভিন্ন ধর্মমতের বিরোধ 

দূর হইতে পারে তাহার গবেষণাও একাস্তই প্রাসঙ্গিক | বন্কিমচজ্জ জিজ্ঞান্থর দৃষ্টি 

ও মনোভাব লইয়াই এই তরঙ্গে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুধর্মকে 

অবলঘন করিয়া! একটা যুগোপযোগী মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। 'ধর্মতত্ে' 

তিনি কোন্ মূলতব বুঝাইতে চাহিয়াহেন, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাতে 
শারীরিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণ, অহ্শীলন এবং পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানকেই স্থখ, 

ধর্ম ইত্যাদি বলিয়৷ অভিহিত করা৷ হইয়াছে । এই অহুশীলনের মূলে আছে 

ঈশ্বরানুব্তিতা; ক্মাবার ঈশ্বর সর্বলোকে বিরাজমান ; অতএব সর্বলোকে গ্রীতি ধর্মের 
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মূলে। ইহাই বঙ্ষিমচন্দ্রের মতে সার্থক ও হ্থসঙ্গত জীবনাচরণ ; সমগ্র পৃথিবীতে 
আত্মাকে উপলদ্ধি করিতে হইবে, সর্বলোকে এবং আত্মায় অভেদ, এই চেতনায় 

উদ্ধদ্ধ হইতে হুইবে , তবেই প্রকৃত জ্ঞান, কর্ম এবং ধর্মচরণ সম্ভব। এই জ্ঞান 
হইতেই ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগত জীবনে শাস্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপিত হইতে 

পারে। বঙ্ধিমচন্দ্রের মতে একমাত্র হিন্দুধর্ম স্তর হইতেই এই চেতনার উদ্বোধন 
সম্ভব, এবং হিন্দুধর্মে ব্যক্তির আচরণের যে নির্দেশ রহিয়াছে, ব্যক্তি-সমাজ, 
্বজাতি-পরজাতি সমস্যা সমাধানের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার সহিত আর কোন 
ধর্মস্ত্রের কোন তুলনা হয় না। তাহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি , “কেবল 
হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধন্ম ৷ অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম । 
হিন্দুর কাছে ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, মন্স্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ-_-সকল লইয়া 
ধন্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বস্থখময়, পবিত্র ধর্শকি আর আছে ?” (৭০) স্থৃতরাং 

তাহার ধর্মাচরণ সার্থক জীবনাচরণের উপায়স্বরূপ , ইহা কোনক্রমেই পরধর্মের প্রতি 
বিদ্বেষমূলক নয়, অথবা উগ্র ন্বধর্ম প্রচারের যনোবৃত্তিজাতও নয়। বুদ্ধির চর্চায় 
তিনি যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকে ঘোষণা করিয়াছেন মাত্র | ইহাতে 

তিনি জীবনাচরণের এমন কয়েকটি স্ুত্রের সন্ধান থাইয়াছিলেন, যাহা, তাহার মতে, 
অমূল্য , এবং এই স্ুত্রগুলি তিনি আর কোন ধর্মমতের মধ্যে খুঁজিয়া পান নাই। 
সুতরাং, হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার আন্মুগত্য তাহার বুদ্ধির সঙ্কট এবং প্রয়োজন 

হইতেই জন্ম নেয়। বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধ তাত্বিক আলোচনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ থে সমদর্শনকে তিনি সার্থক জীবনাচরণের একমাত্র 

অবলম্বন বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে জাতি-বৈরিতা, ধ-বৈরিতা 
অথবা বিদ্বেষের কোন স্থান ছিল না। অপরকে বর্জন করিয়া নয়, অপরকে 
আলিঙ্গণ করার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণতা । 
ব্যবহারিক জীবনে এই তাত্বিক সত্যের প্রয়োগ কিরূপ হইয়াছে, এইবার 

তাহার বিচার কর! যাক। “মালিনী”, “আনন্দমঠ”, 'রাজসিংহ' ইত্যাদি রোমান্স 
ও এঁতিহাসিক উপন্যাসে এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা” ইত্যাদি 
প্রবন্ধে বন্ধিমচন্্র মুলমঞ্জন রাজা রাজপুরুষ এবং ইতিহাসকার সম্পর্কে যে চিত্র, 

অস্কিত এবং যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাকে তাহার সচেতন জাতি-বৈরিভার 

নিদর্শন স্বরূপ এবং ইহা সাম্প্রদায়িক ভেদবিচার প্রণোর্দিত বলিয়া বলা 
'হুইয়! থাকে । উল্লেখযোগ্য যে, ইতিহাসকার যিনহাজ উদ্দীন সম্পর্কে তাহার যে 
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অভিযোগ তাহা ব্যজিগিতভাবে মিনহাজ. উদ্দীনের উপর নয়, তাহার কয়েকটি 
উক্তি সম্পর্কে। তাহীর এ সব উত্তিকে বাঙ্গালী চরিত্রেন্কু উপর ক্যলিমা 
লেপনের উপকরণ স্বরূপ পরবর্তী কালে ব্যবহার কর! হইয়াছে বলিয়াই বঙ্কিমের 
ক্ষোভ। ব্যক্তি মিনহাজ, উদ্দীন এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত , শুধুমাত্র তাহার 

উক্তিগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়াছে । “আনন্দমঠেরঁ আলোচনাকালে 
বর্তমান সংস্করণের সহিত পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদের তুলনামূলক আলোচনা 
করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এঁতিহাসিক সত্যতার জন্য এবং প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য গোপন 
করিবার জন্ত তাহার পক্ষে একট! আবরণ অপরিহার্য ছিল। আনন্দমঠের বর্তমান 
সংস্করণের যুদ্ধ-পরিচ্ছেদের “যবন? শব্দগুলি এই আবরণের কাজ করিয়াছিল। 
কিন্তু কোন ক্ষেত্রে তাহার তাত্বিক সত্য ও সমদর্শনের আদর্শ 

তিনি বর্জন করেন নাই। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তাহ] প্রমাণ করা 
যাইতে পারে। (রাজসিংহেশর উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, “গ্রস্থকারের 
বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক ন। যনে করেন যে, হিন্দুমুসলমানের কোন 

প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই উদ্দেস্ঠ । হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, 
মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না......রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের 
অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল ।....-অন্থান্ত গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে-_হিন্দু 

হোৌক, মুনলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্তান্ত গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই 
হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই নিকুষ্ট। গুরঙ্গজেব ধর্শূন্ত, তাই তাহার 
সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আবম্ত হইল । রাজসিংহ ধান্মিক, এজন্য 
তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত 
করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রস্থের উড 

'সীতারামে'র বর্তমান সংস্করণে পরিত্যক্ত একটি পরিচ্ছেদ হইতে কয়েকটি 
লাইন উদ্ধৃত করিতেছি ; “ফকির বলিল, “বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দুরাজ্য 
স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য 
সংস্থাপন করা হইবে না । তুমি যদি হিন্দুমুসলমান সমান না দেখ, তবে এই 
হিন্দুমুসলমানের দেশে তুষি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও 
ধর্মরাজ্য না হইয়া! পাপের রাজ্য হইবে ।” (৭১) আর হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপক 
সীতারাম এই চাদশাহ ফকিরের পরামর্শে ই তাহার ধর্মরাজ্যের নাম বাখিয়াছিলেন 
“মহম্মদপুর”। সীতারামের রাজত্বের চরম ধ্বংসের সময় সীতারামের প্রতি 
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বীতশ্রন্ধ হইয়া চঞ্জচুড় ঠাকুর এবং টাদশাহ ফকির রাজ্যত্যাগ করিয়! চলিয়া যান। 
যাইবাক্ধ মুখে তীহা্ের মধ্যে নিম়োক্ত কথোপকথন হয়; 

“ফকির জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন ? 
চন্ত্র। কাশী।- আপনি কোথায় যাইতেছেন ? 
ফকির। মোকা। 

চন্দ্র। তীর্ঘযাত্রায়? 

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না । এই কথ! 
নীতারাম শিখাইয়াছে।” (৭২) 

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার তাত্বিক 

সত্যকে ব্যবহারিক দৈন্বের ছার! কখনও খণ্ডিত হইতে দেন নাই। তাই সত্য 

ও সত্যের প্রয়োগের মধ্যে কোনরূপ অসামপ্রস্য দেখা যায় না। বরং যে সব 

স্থানে মনে কখনও কোন সন্দেহ জাগিতে পারে, সেই সব স্থানে অত্যন্ত 

সতর্কভাবে তিনি তাহার বক্তব্য ঘোবণা করিয়াছেন এবং সন্দেহের সম্ভাবনাকে 

অস্কুরেই দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ বঙ্ধিমচন্দ্র ধর্মকে বুদ্ধির জগতে 

স্থাপন করিয়াই ধর্মাচারণের বিচার করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির আঘাত-সহা। 

বিশ্বাসভিত্তি রচনার প্রয়োজনীয়তা অন্গভব করিয়াছিলেন। সেজন্যই নিঃশঙ্কচিতে 

তিনি হিন্দুধর্মেরও দেশীচার ও লোকা্চারের বিরুদ্ধে, এবং অযৌক্তিক শাস্ত্রীয় 

অহমিকা ও নিশ্রাণতার বিরুদ্ধে এন আঘাত হানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

বুদ্ধির প্রয়োজনে অনুপ্রাণিত না হইলে এবং শুধুমাত্র যোহের আচ্ছতা দ্বারা 

পরিচালিত হইলে তাহার পক্ষে হিন্দুধর্মের রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা 

কোন কালেই সম্ভব হইত ন]। 

এই ধর্ষসঙ্গত দেশগ্রীতির ভিতর দিয়! তিনি মানুষকেই দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ 

ইহার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ মান্য সৃষ্টি হইবে সেই আশাই তিনি করিয়াছিলেন। 

কিন্তু দেশ, কাল ও সামাজিক সম্পর্কের উধের্বে সংস্থাপিত এই ধর্মাচরণ ষে মানুষকে 

পরিত্যাগ করিয়! শুধুমাত্র একটি বিমূর্ত তত্বে পরিণত হয়, তাহার আভাসও 

ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও হইয়াছে তাহাই। মানুষ তাহার 

মানবিকতা বর্জন করিয়া শুধু যাত্র কয়েকটি তাত্বিক সুত্রে পরিণত হয়। বঙ্ধিম- 

যানসের ক্রমবিবর্তনের আলোচনায় আমরা বন্িমচন্দ্রের জীবনেই ইহার ব্যবহারিক 

নিদর্শন পাইয়াছি। কল্পনার বর্ণে ও রঙে যে শিল্পী বাস্তবকে রূপাস্তরিত করার 



খ্বদেশধর্ম ১৪৩ 

সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিতলন, সমাজের নব রূপায়ণের আশায়, ধিনি ছিলেন উদীপ্ত, 
তিনি শেষ জীবনে বিশুদ্ধ ধর্মাচরণের প্রভাবে সেই সংগ্রাম হইতেও নিরস্ত' হন, 
সেই আশাও তাহাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয়। দেশকাল-বিধৃত মান্য 
দেশকালাতীত কয়েকটি তত্বে আশ্রয় গ্রহণ করেন । ৃ 

হুতরাং, এই ধর্মসম্মত জীবনাচরণের প্রত্যাশিত ফল যাহাই হউক না কেন, 
বঙ্কিমচন্দ্র যে তাহার সমকালীন সমাজ ও এতিহের সীম! পরিপূর্ণ লঙ্ঘন করিতে 
পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য । আর তাহার আদর্শের বার্থতাও এইজন্যই | 



ভাব্বীকালেত্র ইশান্ত 

জীবনের সার্থক ও পূর্ণ চিত্র আকিয়া বঙ্ছিষচন্ত্র শুধু মানুষ সৃষ্টি করার কথা 
কল্পনা করেন নাই, সেই মানুষের আবির্ভাব, বিকাশ এবং জীবনাচরণের উপযোগী 
পরিবেশ স্্টির পরিকল্পনাও তাহার ছিল। বঙ্ষিমচন্দ্রের সমকালীন পরিবেশ 
তাহার অন্থকুল ছিল না, এবং যে ধারায় ইহা! প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল, তাহার 
বিরামহীন, নিয়ন্ত্রণহীন পরিণতিও সেই মানুষের আবির্ভাবের উপযোগী আবহাওয়া 
সৃষ্টি করিতে পারিবে না । বন্বিমচন্ত্র তাহ! বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেজন্যই 
তিনি প্রাচীন সংস্কৃতি এবং অতীতের মোহময় পরিবেশের প্রতি ফিরিয়া তাকাইয়া- 
ছিলেন। এই আগ্রহ আকৃতি হইতেই তাহার সাম্রাজ্য ও হিন্দ্ধর্ম সংস্থাপনের 
প্রচেষ্টা । কিন্তু বর্তমান কালকে যেমন তিনি আত্মক্ষ,তি এবং আত্মবিকাশের 
উদার পরিবেশ বলিয়! গণ্য করিতে পারেন নাই, তেমনি তাহার অস্পষ্ট ইতিহাস- 
চেতন! হইতে তিনি ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, অতীতকে পুনরায় 
হি করার পরিকল্পনাও অচল, তাহাঁও ব্যর্থতার পূর্ব-চৈতনায় সঙ্কুচিত । 
অতীতকে পুন; প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি এতিহাসিক পটভূমিতে রাখিয়া! তাহার 
আদর্ণ চরিত্রগুলির পরীক্ষা লইয়াছেন, কিন্ত তাহারা আশানুরূপ বর্মক্ষমত।, স্থির 

সত্যনিষ্ঠ৷ এবং সদাজাগ্রত কল্যাণবুদ্ধির কোন পরিচয় দিতে পারে নাই। তাহার 
হিন্দ্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনার উন্মেষের প্রথম দিনেই তাই ছিল অকাল মৃত্যুর 
আশঙ্কা । এই ব্যর্থতার চেতন! হইতে তিনি নূতন মীমাংসা, নূতন সমাধানে 
উপনীত হইতে বাধ্য হন। বর্তমান এবং অতীত কোনটাকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার 
না করিয়া তিনি উভয়কেই একটি, একক স্তত্রে সংগ্রথিত করার চেষ্টা করেন। 

প্রাচীন ধর্মাদর্শ এবং স্মাজ-ধর্মকে তিনি আধুনিক কালের প্রলেপ দিয়া সমকালীন 

মানুষের ব্যবহারোপযোগী করার চেষ্টা করেন। আর এই প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই 
তিনি নৃতন মানুষ এবং নূতন পরিবেশ জন্মলাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন । 



ভাবীকাদের ইশারা ১৪$ 

পূর্বেই হইয়াছে, তাহার এই সমন্বয়ে তিনি চোখের দৃষ্টিকে নেক 
আচ্ছন্নতা দ্বারা খণ্ডিত করিয়াছিলেন। সমাজ-মানসের বিবর্তনের এমন এক, ছুয়ে" 
বন্ছিমচন্দ্রে আবির্ভাব, যখন ব্যক্তি-মন সর্বদিকে সর্ধভাবে নিজেকে উপলব্ধি করার 
সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল; বহু বৎসরের অচল অনড় ভারতীয় সমাজ পুনর্বার চলিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। সমাজ-মানসের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের এই স্ুভলগ্নে আবিভূতি 
হইয়া এবং তাহার অফুরস্ত প্রাণকেন্দ্র হইতে জীবনের রস আহরণ করিয়! 
বহ্ছিমচন্দ্রের পক্ষে মানুষের সংগ্রামের মাহাত্ম্য, তাহার আত্মঘোষণার প্রেরণার 

মহিমা অন্দীকার করা, অথবা তাহার প্রতি অচেতন থাকা সম্ভবপর ছিল ন1। 
তাহার রোমান্স এবং উপন্যাসের প্রাণপ্রাচুর্যের কথা বঙ্কিম-মানসের বিবর্তনের 
ইতিহাসে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এই জীবনবাদ, যাহা শুধু নিজকে 
উপলঙ্ধি করাতেহ ব্যস্ত, যাহা! প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বাইরে দৃষ্টিপাত করিতে 
প্রস্তুত নয়, যাহা পারমার্থিক আদর্শকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, এই জ্বীবনবাদকে 
অস্বীকার কর! সম্ভব না হইলেও তাহাকে পুরোপুরি স্বীকার করাও সম্ভব হইল 
না। তেমনি বিশুদ্ধ অধ্যাত্ুবাদ,_বর্তমানকে অন্বীকার করা এবং তাহার 
দাবীর প্রতি উদাসীন থাকাই যাহার একমাত্র মূলধন,__-তাহাকেও তিনি শ্বীকার 
করিতে পারেন নাই। একটিকে ...ব্হ-সরবন্বত! এবং..অপরদিকে, মনসা, 
এই ই ইরানী তরজে, বঙ্িম-মানস আন্দোলিত হইয়াছিল, এবং. এইল্হুই 

করেন। ঁপ্রক্কত ও জীবনাচরণ শুর দেহ-চ্ার মধ্যেই নয়, অথবা! শুধুমাত্র অতীন্্িয় 
অধ্যাত্মবাদের মধ্যেই নয়, দেহ-চর্চাকে অধ্যাত্মবাদের নিয়ম দ্বারা যাজিত করিতে 
হইবে। ইহাই তাহার সমাধান। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি সনাতন 
ধর্মকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ম্মরণযোগ্য, 
এই লমাধানের মধ্যে জীবনের স্বীকৃতিই ছিল প্রধান। আদর্শ যাহাই হউক 
না কেন, সত্যের রূপ যাহাই হউক না কেন, তাহাকে এই জীবনে, বান্তব 
অভিজ্ঞতার মধ্যে উপলদ্ধি কর! চাই, তবেই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে, 
তবেই তাহার মূল্য স্বীকৃত হইবে । যাহাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে উপভোগ 
করা সম্ভব হইবে না, তাহাও সেই পদিমাণেই মূল্যহীন হইয়া! পড়িবে। তাহার 
মধ্যে জীবনের শ্বীরতি বলিষ্ঠ ছিল বলিয়া, স্বল্লকালের জন্ত হইলেও তিনি তাহার 
সমকালীন মানুঙ্গকে একটা স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। , 

১৯ 



১৪৬ বছ্ধিম-যানস 

'ভাহারাও বঙ্গিমচন্ত্রের আত্মবিশ্বীন ও শতির জোয়ে বলীয়ান হইয়া 

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার রোমান্স ও উপন্তাসগুলিতে জীবনের সুখ এবং ছুঃখ 
উভয়কেই একজ্জ সংগ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার রোমান্স এবং 
উপন্তাসে কাব্য এবং কাহিনী মিলিত হইয়াছে । কাহিনী কালে বিস্তৃত, আর 
কাব্য তুলনায় কালাতীত। তিনি কালকে কালাতীতে এবং কালাতীতকে কালে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! তাহার সেই সমাধানেরই নিখুঁত চিত্র আকিয়াছেন। এই 
সূংযিশ্রণের ভিতর দিয়াই জীবনের বাস্তব রূপ, এবং কল্পনার আদর্শ পরস্পরকে 
অবলম্বন করিয়! প্রাণ পাইয়াছে। 

কিস্ত বঙ্কিমচন্দ্র নব-উন্মেধিত মানুষকে যে পরিবেশে সংস্থাপন করিতে 

চাহিয়াছিলেন, তাহার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাস্তবকে রূপাস্তরিত 
করার সংগ্রামে ভিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অতীতের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে নৃতনভাবে 
গড়িয়া তুলিতে চান নাই, বর্তমানের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে অতীতকেই নৃতনভাবে 
সাজিয়৷ পুনঃপ্রতিষ্টিত করিতে চাহিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি সেই স্বর্-অতীতকে 
দেশকালাতীত পরম তত্ব বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই চেতন! 
হইতেই এই পরমকে যে কোন কালে, যে কোন দেশে প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব বলিয়া 
ক করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসই তাহার ধর্ম. ব্গায়ণের, মূলে। হিন্দুধর্ম 

বং সমাজের গতি ও স্থিতি সম্পর্কে স্যার হেনরি কটন এবং দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর 

মহাশয়ের মতামত আলোচন। প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, 
"দ্িজেন্ত্রবাবু বুঝাইয়াছেন যে সমাজের স্থিতি ও গতি উভয়.ভিন্ন মঙ্গল নাই। 
১২০০ গতির বেগ অধিক হইলে স্থিতির ধ্বংস হয়, বিপ্লব উপস্থিত হয়।-. *.* 
“কটন সাহেবেরও এ কথা । তিনিও বলেন “96605: 815 0:51 

10011 21951659555 010910 52057655 ড51010 202501061 

“এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি ?...--.স্বিজেন্দ্রবাবু আদি ব্রাক্ষমমাজের 

প্উভয় লেখকের মতে, আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্ধর্খে, 
গতিবল আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় ।......এক্ষণে ইংরেজী শিক্ষা বলবতী 
হইয়া স্থিতি ধ্বংস কৰিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে ।......এ পধ্যস্ত দেশী ও 
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বিদেশী লেখকে-ত্্ববাদী ও. পঞ্জিটিভিষ্টে একমত। প্রভেদ এই ধে, 
ছিজেন্্রবাবুর ভরসা ত্রাঙ্মধশ্মে, কটন সাহেবের ভরসা নব্য হিন্দুধর্ম | * বলা 
বাছল্য, 'প্রচার'-লেখকেরা এ বিষয়ে ঘিজেন্দ্রবাবুর মতালম্বী না হইয়া! কটন 
সাহেবের মৃতাবলম্বী হইবেন। তৰে একটি কথা সন্বক্ধে উভয় লেখক হইতে 
আমার একটু মতভেদ আছে। তাহারা ধর্মকে কেবল স্থিতিরই ভিত্তি মনে 
করেন। আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম তাহা সযাজের স্থিতিগতি উভয়েরই 
মূল। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্মের অস্তর্গত। আমরা যাহহিক্ধ 
ইংরেজী শিক্ষা বলি, তাহ বস্তুতঃ জ্ঞানার্জনী বৃত্বিগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা উতৎকৃই 
অন্ুশীলন-পদ্ধতি । অতএব ধর্মের এই আংশিক সংস্কার হইতেই সমাজের 
আধুনিক গতির উৎপত্তি ।".-*"*ইংরাজী শিক্ষাও নব্য হিন্দুধশ্মের অংশ বলিয়া 
আমিম্বীকার করি। অতএব স্থিতি ও গতি ধর্খের বলে। উভয়েরই 

বল যখন এক মূলোডুত বলিয়া সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং তদস্ুসারে কাধ্য 
হইতে থাকিবে, তখন আর স্থিতি ও গতিতে বিরোধ থাকিবে না? 
0:061 ও 15:091599 এক হইয়া দ্াড়াইবে ।” [ শ্ীমোহিতলাল যদভ্ুযদার 

. কর্তৃক উদ্ধৃত, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৫১ ] 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইংরেজী শিক্ষা যে পরিযাণে প্রাচীন সামাজিক 

আদর্শের মধ্যে গতি সার করিতে পারিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই পরিষাণেই 
তাহার মূল্য স্বীকার করিতেছেন। ইহার উপযোগিতা এই জন্যেই যে, 
ইহার স্পর্শে প্রাচীন অচলায়তন পুনর্বার চলমানতা৷ অর্জন করিয়াছে, এবং এই 
উপযোগিতার বিচারেই তিনি ইংরেজি শিক্ষাকে হিন্দুধর্মের অস্ততূ-ক্ত করিয়াছেন । 
ইংরেজী. শিক্ষার মাধ্যমে. এবং ইউরোপীয় জান্বিজ্ঞানের প্রসার ও. পরিচর্ধার 
ভিতর দিয়া যে সংস্কার বিবজিত নৃতন মানস এবং নৃতন সংস্কৃতির সম্ভাবনার পথ. 
উন্মুক্ত হইয়াছিল, ব্ধিমচ্্র উহার সমন্বয়ে সেই নৃতন সংস্কৃতি ও যানসকে স্বীকার 
করেন নাই, ইউরোপীয় শিক্ষার আলোকে .তিনি বিশ্ব পুরাতনের দিকেই মোহ- 
য় দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাহার আদর্শ বর্তযানের 
নব রূপায়ণ নয়, নবরূপে অতীতেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অচলকে সচল করিবেন, 
প্রাণহীনকে প্রাণদান করিবেন, ইহাই ছিল তাহার স্বপ্ন । 

কিন্ত প্রাচীন সমাজ-ধর্মের সহিত এই নয় যুক্তিবাদের মিশ্রণে শিল্পী নিজেই 
নিজেন চিন্তাধারার কয়েকটি গ্রন্থি যধ্যে অড়াইয়া পড়েন। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে 
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তীহার.মতাষত উদ্ধত করিয় দেখানো! হইয়াছে, বিধবাদের পুরর্ধির্বাহের অধিধার 
ত্বীকার করিলেও সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন, জীবিতাবস্থায় যাহারা স্বাধীকে 
প্রক্ুত ভালবাসিয়াছে, তাহারা স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করে না। ইহা 
হইতে এই স্থির নিদ্ধাস্তে উপনীত হইতে হয়, যে বিধবা! তাহার অধিকার প্রয়োগ 
করে, নে তাহার, প্রথম স্বামীকে প্রকৃত ভালবাসে নাই অথবা ভালবাসিয়। 
থাকিলে তাহার দ্বিতীয়বারের বিবাহ ভোগ-লালসার অভিপ্রকাশ মাত্র। আর 

ভোগলালসা সমাজধর্মের বিচারে অগ্তায়, পাপাচার । যেদিক হইতেই হোক, 
পুনর্বিবাহের অধিকার প্রয়োগ করিলে সমাজধর্মের বিচারে পাপাচারী বলিয়া 
নিন্দিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে । স্থুতরাং যে অধিকার প্রয়োগ করিলে 
উপরোক্ত কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে, সে অধিকার স্বীকার করা বা না 
করার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্যই । সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র তত্বের 
ক্ষেত্রে এই অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তত, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার 

প্রয়োগে কুষ্টিত ছিলেন । সযাজ বিষ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি- 
বাদ বিসর্জন দিয়! চিত্শুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইয়াছিল। তাহার 
“সাম্য প্রবন্ধ হইতে একাধিক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উপরে দেখান হইয়াছে, তিনি 
জমিদারদের চিতীশুদ্ধি দ্বারাই সমাজ সমস্যার মীমাংসা সম্ভব বলিয়া মনে 

করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ পদে পদে খণ্ডিত হইয়াছিল। 

তাই, অনুভূতিকে আন্ুভূতিক সত্যের মানদণ্ডে, এবং সমাজ সমস্যাকে সামাজিক 

প্রবাহের নিয়মে বিচার না করিয়া আত্মশুদ্ধির বিকৃত মানদণ্ডে বিচার 

করিয়াছিলেন । 

কিন্তু বস্কিমচন্দ্রের এই সমাধানতত্বের সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য ক্রটি এই যে, 

বহ্কিষ-মানসে সমাজ প্রগতির প্রবহমানতার চেতনা বিশেষ গভীর ছিল ন1। 

তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের কতকগুলি সত্যকে চরম ও পরম বলয়! 

বুঝিয়াছিলেন। বিশেষ কালে বিশেষ সামাজিক বিন্যাসে যে ইহাদের আবির্ভাব, 
এবং যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সেই সত্যের রূপাস্তর হয়, সেই চেতনা এবং 
স্বীকৃতি তাহার রচনায় অস্পষ্ট । তাই ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে তিনি গ্রাচীনকেই 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন সামাজিক বিস্তাস এবং 
সামাজিক অঙ্গাবরণ (5৫396:86:0065:6) দেশকালাতীত সত্য নয়, অথবা 
বস্ছিমচন্দ্রের সকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় সমাজ, জীবন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে যে 
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সত্য আবিষ্কৃত হইয়ছে, জানা গিয়াছে, তাহাও চরম জান বা পরম সত্য. নয়। এই 
নবলৰ সত্যকে আশ্রয় করিয়াই নৃতনতর সত্য আবিষ্কৃত দুইবৈ, মানুষের জানার 
পরিধিও বিস্তৃত হইবে। স্থতরাঁং বঙ্ছিমচন্দ্র ষেভাবে এবং যতখানি খুক্তিবাদ এবং 
যতখানি অধ্যাত্ববাদ লইয়! তাহার সমন্বয় সাধন করুন না কেন, তাহার 
আনুপাতিক ভারসায্য কালক্রমে বিনষ্ট হইতে বাধ্য । কেন না, তাহার 
অধ্যাত্ববাদ স্থির থাকিলেও মান্ষের জানার আকাঙ্ক্ষা, যুক্তিবাদের প্রবাহ কখনও 

নিশ্চল হইয়। বসিয়া! থাকিবে না । তাহা নব নব পত্যে উপনীত হইবে, এবং 
সেই সত্যের আলোকে তীহার সমগ্থয়ের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হইয়া পড়িরে। তাই 
তাহার পুরাতনকে পুনংপ্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনার মত তাহার সমন্বয় পরিকল্পনাও 

অচল। এরতিহাসিক প্রবহমানতা সম্পর্কে তাহার চেতন! গভীর ছিল না বলিয়াই 
সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র উহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এ প্রসঙ্গে আরও 

উল্লেখযোগ্য, সমসাময়িক সমাজ-সংকট এবং জীবন-সংকট সম্পর্কে সমাজের 

অগ্রগামী অংশ অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই কেবল চিস্তা করিতে 

শিখিয়াছেন, এবং সাধারণভাবে সমাজের বৃহত্তর অংশ তখনও কোনরূপ 

চলমানতা৷ অর্জন করে নাই। হ্থৃতরাঁং চাঞ্চলাটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। আর এই চাঞ্চল্যের সামাজিক কারণ কি, বিক্ষোভের মূল উৎস 
কোথায়, তাহা! আমরা আগে আলোচনা! করিয়াছি । ব্যবহারিক জীবনের ব্যর্থতার 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপই শিক্ষিত সম্প্রদায় সেদিন আত্মপ্রতিষ্ঠার নৃতন কেন্দ্রের সন্ধান 
করিয়াছিল। আত্মগ্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র জীবনাচরণের যে ব্যবস্থা অন্ূমোদন 
করিয়াছেন, তাহাঁও যে সর্বসাধারণের অস্থশীলনোপযোগী নয়, সে কথাও বঙ্ষিম- 

চন্দ্রের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে । সুতরাং প্রাচীনকে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং অচলায়তনকে সচল করার পরিকল্পনাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের আত্মাভিমান-প্রস্থভ প্রতিক্রিয়া বলিয়া! গণ্য কর! যাইতে পারে । 

অবশ্ত, ইহার আকৃতি-প্ররূতি এবং উৎসস্থল যাহাই হোক না কেন, সমাজপ্রবাহের 
উপর তাহার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না । 

কিন্ত ্রপ্ন এই, বঙ্ধিমচন্দ্র ও তাহার সমকালীন চিন্তানায়কগণ প্রাচীনের 
আকর্ষণ গ্রাচীনকে বঙমানে পুনংপ্রতিষ্ঠা করার আকর্ষণ অচ্ভব করিলেন কেন? 
রামমোহন রায়ের ব্যবহার-বুদ্ধি-প্রণৌদিত বিদ্রোহ, বিদ্যাসাগরের ব্যবহারিক 

সংগ্রাম, এবং যাইকেল মধুক্দনের রসঘন জীবনবাদের এঁতিহ্থের অধিকারী হইঘ্বা , 
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খরিমচঞ্ে পঞ্েসেই টিকে অগ্রগাহী করাই জাবি ছিল। রবীন্রনাথে 
& ধারার স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া আমি মনে করি। কিন্ত ব্ধিমচ্্ ও ভার 
সমকালীন চি্তা-নায়কগণ অতীতের এই আকর্ষণে আন্দোিত” হইয়াছিলেন। 
ইহাকে ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হয়। : তথাপি, এই ব্যতিক্রমের কারণ আবিষার 
কর। কঠিন নয় 

প্রথুম্, নবভারতের নৃতন সংস্কতির বাহার! প্রবর্তন করেন, তাঁহাদের সদ 
সামাজিক ভিত্তি 'ছিল না । তাঁহাদের এই উৎকেন্দ্রিক অবস্থিতি ব্যক্তিগতভাবে 
তাহাদের পক্ষে স্থখকর ছিল না, এবং দেশের সামগ্রিক কল্যাণ বা স্বার্থের পক্ষেও 
ফলপ্রস্থ ছিল নাঁ। দেশীয় জনসাধারণ হইতে নিজেদের বীচাইয়৷ চলার প্রাথমিক 
আনন্দোচ্ছাস কাটিয়া যাওয়ার পর এই দেশীয় সমাজের মাটিতেই স্থির ও দৃঢ়ভিত্তি 
স্থাপনের জরুরী প্রয়োজন দেখা দিতে আরম্ভ করে। বষ্ধিমচন্দ্র যুক্তিবাদ অঙ্ছদরণ 
করিয়া উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং সভ্যতার সংস্পর্শ 

হইতে যে সামাজিক মূল্য অর্জিত হইয়াছে, তাহা! হইতে স্থায়ী ফললাভ করিতে 
হইলে দেশীয় সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন । আর মনের দৃ্টি দিয়া 
দেখিয়াছিলেন পুরাতন স্বদেশী সমাজকে ; তাই বর্তমান কালের জটিল ক্রম- 
রূপাস্তরশীল সমাজকে তিনি দেখেন নাই, আবিষ্কার করেন স্থদূর অতীতকে । 
সেই অতীত হিন্দু-অতীত। কিন্তু এই হিম্দু-অতীত যে বন্থবিধ সমাজ-বিপ্লবের 
ঘাত-প্রতিঘাতে এবং বনু প্রতি-বিপ্রবকে আত্মসাৎ করিয়া একটি মিশ্র সপ্তায় 

পরিণত হইয়াছে, তাহার সুচ্্বিচার তিনি করেন নাই। সেই হিন্দু-অতীতকেই 
তিনি বিদেশী-বর্তমানঘ্বারা সচল করিতে চাহিয়াছিলেন ।' 

হিতীযর্জ ব্যবহারিক জীবনের ব্যর্থতার পরিণামে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় 
পরাধীনতার চেক্তনায় উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এবং জাতীয় মুক্তি-চেতনারও 
উদ্মেষ হইতেছিল। তাহাদের বর্তমান অন্বীকৃত, ভবিন্তৎ অনিশ্চিত। স্থতরাং 

পরশাসিত জাতি হিসাবে অতীতের কোন একটি গৌরবময় পৃষ্ঠাকে অবলঙ্গন 
করিয়! অহঙ্কারে গবিত হওয়া এবং আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা অপ্রত্যাশিত 
নয়। ইহা যেন বর্তমানের জন্য একটা ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ । যে বর্তমান 
তাহাদের ভ্বীবনকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারাও প্রতিদানে সেই বর্তমানকেই 
অন্থীকার করিতে শিখিয়াছে। এই অস্বীকার-কর্ষে তাহারা ভবিষ্যতের অজানা 
পথে পা ফেলিতে পারে না, কেন না তাহা অনিশ্চিত; অতীতের পরিচিত 
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প্রাস্তরেই তাহারা ক্চিরণ করিতে পারে, কেন না তাহা নিশ্চিত । সর্বতোতাবে 
এই নিশ্চিতের প্রাধান্য ঘোষণ! করা এবং তাহাকে পুনঃস্থাপন করার সঙ্কল্পকে 
কেন্জ করিয়া মনের যায়াজগত সথষ্ট হইতে থাকে । 

তৃতীয়ত, বর্তমান কর্তৃক অন্বীরুত হইয়া! পুনরায় তাহাকেই অস্বীকার করার 
ভিতর দিয়া পুরাতন চিন্তাসথত্র এবং নৃতন ব্যক্তিসতার মধ্যে সংঘধ বাধে । 

সমাজদেহে যেমন এককালের ক্রিয়াশীল, সৃষ্টিশীল প্রগতি পরবর্তীকালের প্রতি- 
ক্রিয়ায় পরিণত হয়, এবং তাহার অভ্যন্তরেই নৃতন স্যষ্টির প্রবাহ আত্মপ্রকাশ 
করে, এবং সমাজ যেমন এই ছইয়ের সংঘর্ষে বিবন্তিত হয়, ব্যক্তি-মানসেও তেমনি 
পুরাতন শ্বতি-শ্রুতি, বিশ্বাস এবং নৃতন সতার যধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, এবং এই 
ছুই প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতেই ব্যক্তি-মানসের বিকাশ । তাহার অন্তয়েও পুরাতন 
বিশ্বাস ও নৃতন সত্তার বিরোধ.। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন পন্থিবেশে নূতন আলোক" 
পাওয়া ব্যক্কতি-মানসের সহিত প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ দেখা 

দিয়াছিল, এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে পুরাতনের অন্তর ভেদ করিয়া নৃতন 
মানুষের আবির্ভাব হইতেছিল। ভবিষ্যৎ সমস্ত সম্ভাবনা ও পরিমিতিহীন আশা 
লইয়া বর্তমানের ছুয়ারে করাঘাত করিতেছিল। নৃতন সত্তা ও ধ্যানধারণা ব্যক্তির 
মানস-সংগঠন্র অবরুদ্ধ দুয়ারে আঘাত করিতেছিল। কিস্তুমন সেই আঘাতের 
জন্য প্রস্তুত ছিল না! কেন না, তাহার সহজাত প্রবৃত্তি, অভ্যাম এবং পরিচিত 

এতিহোর আকর্ষণই সাধারণত তাহাকে গভীরভাবে জড়াইয়া ধরে, সেই 
আকর্ষণকেই তাহার মনে হয় অমোঘ । ফলে, বর্তমান-ভবিষ্তৎ সম্পর্ককে সে 
বর্তযান-অতীত সম্পর্ক বলিয়া ভুল করিয়া বসে। ভবিষ্যতের পদধ্বনিতে সে 
অতীতের পদ-স্বতি বলিয়া মনে করিয়া অতীতকেই স্য্টি করিতে অগ্রসর হয়। 
কিন্তু তাহার-মানসের এই অতীত-চিত্র কখনও বিশুদ্ধ অথবা পূর্ণাঙ্গ অতীত হইতে 
পারে না; কারণ, ইহা তাহার বর্তমান কালের চেতনায় রপ্রিত। বর্তমানকে 
অন্ধীকার করিতে যাইয়া বর্তমান হইতে সে যে রস আহরণ করিয়াছে, সেই রসের 
সৌষ্টব দিয়াই সে অতীতের চিত্র আঁকে । ফলে, তাহার অতীত-স্ঙ্টি প্রচেষ্টা 
হইতে এক অভিনব পদার্থ জন্পগ্রহণ করে, যা বর্তমান নয়, অতীত নয়,--বা 

, ভবিস্তৎ। ইতিহাসের বিভি্স্তরে ইহার, স্বাক্ষর রহিয়াছে । ইউরোপীয় 
রেনেস। রসে প্রাীন শ্রীক ও'রোমান সস্কৃতির প্রতি মাুষের নজর পড়িয়াছিল 
একটু অতিরিক্ত মাত্রায়। কিন্তু তথাপি সেই সংস্কৃতির পর্যালোচনা হইত 
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প্রাচীন-গ্রীন অথবা রোম পুনকদ্ধত. হয় লাই, নৃতন: পৃথিবীনই আবিষ্কাব, 
হইয়ট্ছে। রোমান ক্যাথলিকবাদের প্রতিক্ধিয়া দ্বরূপ যাহার! ইহাকে সংস্কার 
করিয়া আদিম খুষ্ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন আশা ক্রিয়া ছিলেন, তাহারা আদিম খুষ্টধর্মের 

পরিবর্তে আধুনিক প্রাটেট্টযান্টবাদেরই জন্ম দেন। বর্তমান হইতে অতীতে আসা 
যাওয়ার এই কার্ক্রমের ভিতর দিয়াই ভবিত্বৎ জয় গ্রহণ করে। 

বঙ্ধিম-মানসেও ভবিয্বতের করাঘাত অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু সমাজের 
অস্তরে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের আগ্রহ এবং প্রাচীন চিন্তা-সত্রের আকর্ষণ তাহার মধ্যে 
প্রবল হওয়ায় তিনি এই করাঘাতকে অতীতের করাঘাত বলিয়াই ভুল করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার অতীত-চিত্র ছিল তীহার বর্তমানের চেতনায় অর্থাৎ 

তাহার যুক্তিবাদের আলোকে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত। তিনি প্রাচীন 
স্থিতিকেই ইউরোপীয় জান বিজ্ঞানের গতি ছারা চলমান করার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। 
স্থতরাং অতীতকে বর্তমান দ্বারা খণ্ডিত করার মধ্যে নৃতনের আবির্ভাবেরই 
সন্কেত ছিল। অতীতকে স্থট্টি করিতে যাইয়! তিনি ভবিষ্যৎকেই স্থট্টি করেন। 

কারণ, যিনি হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় কর্মচঞ্চল হইয়া 

উঠিয়াছিলেন, তিনিই, আপনার অগোচরে, 'জাতীয়তাবাদী-ভারতের অন্যতম 
হষ্টারূপে আবিভূ্তি হন। যিনি সনাতন ধর্মের সংস্কার করিয়া উহাকে 

কালোপযোগী করার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি, নিজের অগোচরে, তাহার 

সমালোচনার মাধ্যমে সেই ধর্মেরই সর্ববিধ সংস্কার ও আকর্ষণ হইতে আধুনিক 
কালের মানুষের মুক্তির পথ দেখাইয়া! গিয়াছেন, এবং বাংলাদেশে আধুনিক 
যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাকে স্থগম করিয়াছেন। যিনি আধুনিক গতি দ্বারা গ্রাচীন 
স্থিতিকে সচল করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি প্রাচীন স্থিতির পরিবর্তে নৃতনের 

আবির্ভাবেরই সহায়তা করিয়াছেন। তাহার কর্মের এই গতিপ্রাণতার জন্যই 
তাহার সাহিত্য তাহার কালকে অতিক্রম ফরিতে পারিয়াছিল। 

এই অর্থেই বঙ্ষিম-গ্রতিভ1 কালোত্বর। 



পাবিষ্ক 
সমকালীন খটনার পরিবেশে বঙ্কিমজীবনী 

১৮৪৮ সাল £ ফান্স, ইটালী, অস্রিয়া, প্রাশিয়া, হােরী প্রভৃতি দেশে ব্যাপক 

বিদ্রোহ । সাধারণতন্ত্রী আদর্শবাদের প্রসার ; স্বৈরাচার ও পোপতস্ত্রের বিরুদ্ধে 
্বত-্ফ বিক্ষোভ; জাতীয় মনোভাবের বিকাশ ও ইউরোপে জাতীয়তাবাদী 
ষটপ্রতিষ্ঠা ভিত্তিভূমি রচনা । ূ 

কার্ল মার্স ও এক্েলম কৃত '“কম্মনিষ্ট মেনিফেস্টোর, প্রথম প্রকাশ, 
সমাজতন্্, সাম্যবাদী ভাবধারার বিস্তৃতি । 

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ফ্রান্সে নব জাতীয় পরিষদ গঠন, ও 

' গণমতের চাপে ফ্বান্সকে রিপাবলিক বলিয়া ঘোষণা । 

১৮৪৯ সাল: রোমে ম্যাটসিনির নেতৃত্বে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা, এবং পরবর্তাকালে 
তৃতীয় নেপোলিয়ানের আক্রমণে ইহার ধ্বংস। য্যাটসিনির ১৮৩১ সালে 
প্রতিষ্ঠিত “ইয়ং ইটালি” সংঘের প্রভাবে ইটালীতে নব জাগরণের অন্থপ্রাণন! | 

কলিকাতার বাইরে মফঃম্বলের বিচারালয় হইতে শ্বেত-কষ্ণ বিচার 
বৈষম্য বিদুরপের জন্ত গভর্ণমেন্ট কয়েকটি আইনের প্রস্তাব করেন। 
কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজ ও সংবাদপত্র সংঘবন্ধভারে এই প্রভাবিত 
আইনের প্রবল বিরোধিতা! করিতে থাকেন, এবং ইহার নামকরণ করেন 
ব্ল্যাক এ্যাক্ট'। খসড়া অবস্থাতেই এই আইন প্রত্যান্বত হয়। 

হুগলি কলেজে বহ্ধিমচন্ত্রের প্রবেশ । 

১৮৫০ সাল £ প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নেতৃত্বে আটাশটি স্ষুত্র কুত্র 
ষ্টেটের একত্রীকরণ। প্রাশিয়ার রাজনীতির পটভূমিতে ধীবে ধীরে বিসমার্কের 
আবির্ভতীব। তাহার সঙ্কল্প £ 16০ 911 দা15 09৮ 005 2058180 
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১৫৪. ঃ বক্ষিমন্যানল 

(৮01551815 জা 815 8100 71085128125 ভাত 21] 15120815.? 

গ্লিশতান্ত্রিক পথে নয়, চগুনীতিতে জার্াণীকে প্রক্যবন্ধ করার স্বল্প লইয়া 
কর্মক্ষেত্রে রিসমার্কের অন্প্রবেশ । 

১৮৫১ সাল : কলিকাতায় বৃটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা । পূর্ববর্তী- 
কালের সভাগুলি হইতে অর্থাৎ ১৮৩৭ সালের জমিদার সভা ও ১৮৪৩ 

সালের বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি হইতে এই নৃতন সভার কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে ; এখানে প্রাচীন ও নবীন পন্থী, সনাতন ব্রাহ্মণ ও বিদ্রোহী 

ব্রাহ্ম সকলেই লমবেত হইয়াছিলেন এবং এই সংঘের কোন ইউরোপীয় সদসা 
ছিল না, অথবা নেওয়! হয় নাই। 

১৮৫৩ সাল ₹ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সনদের পুনর্বিবেচনার সময় বুঁটিশ ইয়ান 
এসোসিয়েশন পার্পামেণ্টে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। এসোসিয়েশনের 

দাবী ২ বিচার-বৈষম্য, রাজন্ব আদায়ের কঠোরতা, লবণ ও আফিংএর উপর 

কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার, ইত্যাদি দূর করা, এবং ভারতে শিল্পায়ন, 
শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয় নিয়োগের অনুরোধ । 

পার্লামেন্ট ও বড়লাটের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা ও তখনকার চারিটি প্রদেশ 
হইতে তিনজন করিয়া বেসরকারী প্রতিনিধি সমেত নৃতনভাবে ব্যবস্থা পরিষদ 

গঠনের দাবীও এসোসিয়েশন জানান। 

বলা বাহুল্য, পার্লামেন্ট এই দাবীর প্রতি বিশেষ কর্ণপাত করেন নাই । 

“সংবাদ প্রভাকরে'র কবিত৷ প্রতিযোগিতায় বঙ্গিমচন্দ্রের পুরস্কার 

লাভ। 
১৮৫৪ সাল স্যার চার্লস্ উডের এডুকেশন ডেস্প্যাচ। শিক্ষা-ব্যবস্থার 

সংস্কার ; দেশীয় ভাবায় শিক্ষাদানের নীতি স্বীকার, অবশ্ঠ নিম্নশ্রেণীগুলিতে 
এই নীতি অনুযায়ী আদর্শ বিদ্তালয় স্থ্পিনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম | 

যেকোন সন্ত্রস্ত ঘরের হিন্দুর সংস্কৃতি কলেজে ভণ্তি হওয়ার অধিকার 

লাভ । 

ক্রিষিয়ার যুদ্ধ, এবং ইটালি ও জার্মাণীর জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি। | 

১৮৫৫ সাল ; বিষ্যাসাগর মহাশয়ের “বিধব! বিবাহ: প্রথম ও দ্িতীয় পুষ্তিকার 
আবির্ভাব 



। ". পন়্িশিউ-_ক চি 

১৮৫৬ লাল : হুগলি কলেজ হইতে বন্ধিমচন্দ্রের কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে 
আগমন । | | এল 

১৮৫৭ সাল £ সিপাহী বিসজ্রোহ। সিপাহী বিজ্ঞোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা বুদ্ধ 

নহে, ইহা ভারতীয় সামস্তরাজদের আত্মবর্তৃত্ব রক্ষার শেষ প্রচেষ্টা । কিন্ত 
তথাপি বিভ্রোহের বিস্তৃতিতে ইহা কোন কোন অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে 
বুটিশ-বিরোধী লোক-সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। পরবর্তীকালের 
রাজনৈতিক সংগ্রামে ইহার প্রভাব অনম্বীকার্ধ। 

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । প্যারীাদ 
মিঞ্জের “আলালের ঘরের ছুলাল'-এর প্রকাশ । 

১৮৫৮ সাল ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর অবলুস্তি; ইংল্যাগডাধিপতির প্রত্যক্ষ 
শাসনাধীনে বুটিশ পার্লামেন্ট করুক ভারত শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ । রাজ- 
ঘোষণায় অন্তান্ট প্রতিশ্রতির সহিত ভারতীয়দের ধর্মে হণ্ক্ষেপ না করার এবং 

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে প্রত্যেক যোগ্য ভারতীয়কে . দায়িত্বপূর্ণ সরকারী 
পদে নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। 

সংঘবন্ধ ভারতীয় বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্মিনী উপাখ্যান” ( শ্বাধীনতা হীনতায় কে 

বাঁচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায় ?* ইত্যাদি )-এর আঘধির্ভাব। স্ত্রীশিক্ষার 
জন্য বিগ্যাসাগর মহাশয়ের বহুসংখ্যক বালিকা বিভালয় প্রতিষ্ঠা । 

বহ্ছিমচন্দ্র কলিকাত বিশ্ববিষ্ভালয়ের সর্বপ্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া 

যশোহরে ২৩শে আগষ্ট কার্ষভার গ্রহণ করেন। 

যশ্পোহরে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। 
দ্বারকানাথ বিগ্যাভৃষণের “সোমপ্রকাঁশ” পত্রের আরির্ভাব। 

১৮৫৯ সাল ₹ জুন ঈঁয়ার্ট মিলের 0%. 14796: পুস্তকের প্রকাশ । 

যশোহর নদীয়া ও পাবনা জেলার আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর, 
নীল-চাধীর বিস্োহ ও ধর্মঘট । “হিন্দু পেটিয়ট” পত্রের সম্পাদক হরি 
মুখোপাধ্যায় তাহার পত্রিকায় তেজোদৃগ্ত ভাষায় নীলকর সাহেবদের অান্গ- 

ধিক অত্যাচারের কাহিনী ও নীল-চাষীদের পরিমিতিহীন বেদনার কাহিনী 
জনসমক্ষে প্রচার করিতে থাকেন। 



সাজ ] বছ্ধিম্ানন 
. ১ চার্লস ডারউইনের 0:3875. ০৫৪76৭355 গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ। . 

" রাজপদে-ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে বরণ করিয়! ইটালিতে এঁক্যবন্ধ রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন; ইটালিয় গণ-মানসে শ্বাদেশিকতার প্লাবন । 

মাইকেল মধুস্থদন দত্তের "শপ্দিষ্ঠা নাটক এবং “একেই কি বে 
সভ্যতা ?* প্রহসনের আবির্ভাব । 

১৮৬০ সাল'ঃ ইটালি একীকরণ আন্দোলনের বিস্তৃতি; গ্যারিবন্ডি ও তাহার 
সহম্র সহকর্মীর বিম্ময়কর সিসিলি অভিযান, ও অভিযানের অস্বাভাবিক 
ক্রত সাফল্য । 

ফ্ান্দের তৃতীয় নেপোলিয়ান্ কর্তৃক ফরাসী সিনেট ও ব্যবস্থা পরিষদকে 
সরকারী বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বিতর্কের অধিকার দান এবং পার্লামেণ্টের বিতর্কের 

. রিপোর্ট প্রকাশে স্বীকৃতি । সুপ্ত গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভিব্যক্তি লাভ। 
দীনবন্ধু, মিত্রের “নীলদর্পণের প্রকাশ, এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যে 

মাইকেল মধুচ্ছদন দত্তের অভ্যুদয় ( তিলোত্বমাসস্ভব বাব্য )। 

এই বৎসর জান্ুয়ারীতে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার নেগুয়াতে বদলি 

হন। “যখন বহ্ছিমচন্দ্র নেগুয়1 মহকুমাতে (এক্ষণে উহাকে কাথি মহকুম! বলে) 
ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাহার পশ্চাৎ লইয়া- 
ছিল; মধ্যে যধ্যে নিশীথে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত । বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে 
নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবু .মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি 

সমুত্রতীরে চাদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ধ্যাসী প্রতিদিন গভীর 
গ্বাত্বিকালে দেখা দিত ।” ( পৃর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ৰস্কিমপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৭৩-৪ )। 

১৮৬১ সাল £ রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধন । 

আমেরিকয় গৃহযুদ্ধের স্থত্রপাত। এই যুদ্ধ ১৮৬৫ সাল পর্বস্ত চলে। 
হার্বাট স্পে্দরের 150:00899 ২.:106511600091, 70151, 

12125510০91” গ্রন্থের প্রকাশ । 

'নীলদর্পণ গ্রন্থ ইংরাজীতে প্রকাশ করার অপরাধে পাত্রী লং সাহেবের 
কারাদণ্ড। তাহার এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডও হইয়াছিল ; কালীঞ্রসন্ন সিংহ 
মহাশয় এই টাকা দান করেন। 

মাইকেল মধুন্দন দত্তের “মেঘনাদবধ কাব্যের ও কিফব্যারী নাটকের" 
' শু্কাশ। 



পরিশিষ্ঠ-ফ রি . ছি 

ভারতের উত্তরংপশ্চিমা্ে দুভিষ্ষ। সরকারী অন্যচারে সথউ এই ছুডিকষ 
ও আতের সেবাকার্ষের যাধামে সমকালীন মানস একজাতীযতা * ও ভ্রাচত্- 

বোধে উদ্হ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। 
মেদিনীপুরে রাজনারার়ণ বর “স্রাঁপান নিবারণী সভা” ও জাতীয় গৌরব্ : 

সম্পাদনী সভার প্রতিষ্ঠা । 

বৃটিশ পার্লামেন্টে ওয়ান কাউব্দিল এ্যাক্ট, পাশ। এই আইনে 
' ভারতের ব্যবস্থা পরিষদ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হয়; স্থির হয়, পরিষদের বে- 

সরকারী সদস্যদের অর্ধেক হইবেন ভারতীয় । 
এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

১৮৬২ সাল £ হাবার্ট স্পেন্দরের 5150 18:1000155 এর প্রকাশ। 

পার্লামেন্ট সার্বভৌম, এই দাবীতে প্রাশিয়ায় উদারনৈতিকদের সংগ্রীম, এবং 
জনগণের মত লইয়া রাজস্ব, পররাষ্রনীতি এবং সেনাবাহিনী নিয়ন ্ রণের দারী । 

বিসমার্কের চগ্নীতি অনায়াসেই এই আন্দোলনকে ভ্ন্ধ করিয়া দেয়। কারণ, 
তাহার মতে, জামাণী ইংল্যাণ্ড নয় ; স্তরাং স্বৈরাচারের পথেই এখানে একী- 
করণের কার্য চলিবে । 

আমেরিকার নিগ্রোদের যুক্তি সম্পর্কে ৯৪ লিঙ্কল নের- ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ ঘোষণ। । 

ভারতে হাইকোর্ট ও বাংলায় ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসন 
সম্পর্কে শুধুমাত্র স্থপারিশ করার অধিকার এই পরিষদের ছিল, কোনরূপ 
ভোটাধিকারও ছিল ন!। 

এই সময়ে (১৮৬১-৬২) বন্ধিমচন্জ্র যরেলগঞ্জের নীলকর সাহেবদের অত্যাচার 
দমনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। “বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে বক্ষিমচন্্র 
থুলন! মহ্কুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে একজন নীলকর .সাহেৰ১ 
হাতীর শুড়ে মশাল বীধিয়া একখানি গ্রাম জালাইয়! দিয়াছিল। তখন বেঙ্গল 
পুলিশের স্থি হয় নাই, ম্যাঞ্জিষ্টরেটের অধীনে পুলিশ কাজ করিত। দারোগা- 
গণ এ সাহেবটিকে কোনমতে ধরিতে পাঁরিল না, কেননা, তাহার নিকট 
সর্বদা গুলিভর' পিস্তল থাকিত। কিন্তু বন্ধিমচন্দ্র তাহার পিস্তল গ্রাহা না 

করিয়! সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন।” (পূর্ণচজ চট্টোপাধ্যায়. ব্ছিম 
প্রসঙ্গ, পুং ৪৭-৮ ) শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় তাহার ব্ধিম জীবনীতে জিখিয়াছেন, 



চা ্ রি শ্ 
টে চে 

্ নু 

৯৫৮. , সকিদস্যানস 

,  রষ) এই স্যয়ে 'বঙ্ষিঘচজ্জরকে মারিবার জন্ত বড়বজ চলিতেছে বলিয়া খুলনা 

গুজব উঠিয়াছিল (পৃঃ ৪৩ )। 
কালীপ্রসক্প সিংহের হুতোম প্যাচার নকৃশা* প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। 

১৮৬৩ সাল £ জন ইয়ার্ট মিলের 081159215:01525 গ্রন্থের প্রকাশ! 

প্যারীচরণ সরকার কর্তৃক কলিকাতায় সস্ভপান নিবারণের জন্য একটি 

সভা স্থাপন। 

লাসালের নেতৃত্বে জার্ধাণীতে সমাজতাস্ত্রিক , ভাবধারায় অন্থপ্রাণিত 

সোশ্টাল ডেমৌক্রাটিক পার্টির ভিস্তি স্থাপন। 
১৮৪৪ সাল £ কার্প যাঝের 22:50 1116511950281এর আবির্ভাব । 

| রাশিয়ায় শিক্ষিত যুব-সম্প্রবায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রসার, এবং 

জার দ্বিতীয় আলেকজাগ্ডার কর্তক জেলা ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠনে 

স্বীকৃতি দান। | 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু* কাব্যগ্রন্থের আবির্ভাব । 

বন্ধিমচন্ত্র ২৪ পরগণ! জেলার বারুইপুর মহকুমায় বদলি হন। 

১৮৬৫ সাল £ আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসান । 

মিলের 092265 920. 7১058151520 গ্রন্থের প্রকাশ । 

ফ্রান্স, ইংল্যা্ড ও স্পেনের মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে বেনিটে৷ ওয়ারেজের 

নেতৃত্বে মেক্সিকোর গ্রজাতন্ত্রীদের ক্রমবর্ধঘান সাফল্য । 

বঙ্ধিমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে গোলযোগ । তাহার পিতা যাদবচন্্র 

চট্টোপাধ্যায় উইল করিয়া! কাটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যমপুত্র সঙ্গীবচন্দ্র ও 

কনিষ্ঠ পূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে ব্টন করিয়া দেন। জ্যো্ট শ্যামাচরণ 

ও বঙ্ধিমচন্দ্র তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হন। 

১৮৬৬ সাল £ জার্মীণীর একীকরণের জন্য বিসমার্কের নৃতন পদক্ষেপ ; অস্রিয়া 

*ও প্রীশিয়ার যুদ্ধ। 

জার খিতীয় আলেকজাগ্ারের প্রাণনাশের চেষ্ট!। 

উড়িস্যার ছুঙিক্ষ ; চঞ্জিশ লক্ষ অধিবাসীর গৃহে হাহাকার ও আছ্মার্নিক 

এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু । ভোলানাথ চন্ত্র প্রভৃতির এই ছুডিক্ষের কারণ 

অগ্জসদ্ধানের জন্ত তথ্যালোচনা ৷ বিস্তাসাগর-প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির 

 প্রশংলনীর সেবাকার্য। একাত্মবোধের বিকাশ। | 



১৮৬৭ সাল £ চৈত্ব বাঁ হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা! জাতীয় ভ্বাবধারার উদ্বোধনে 
নবগোপাল মিত্রের উদ্ভয। উত্তেজনার প্রাবল্য তাছার নৃতন না করণ 
হয়, 'নেশনাল নবগোপাল” অথব! “নেশনাল মিত্র | 

১৮৬৮ সাল £ কেশবচন্দ্র সেন ও তাহার অনুগামী ব্রাঙ্গদের নগর কীর্তন £ 

“তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হলো অবসান 
নগরে উঠিল ত্রাঙ্গনাম। 

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, 

যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত-বিচার |” ইত্যাদি 

যশোহরের পোলুয়া-মাগুর! হইতে শিশিরকুমার ঘোষের “অমুতবাজার 

পত্রিকা” প্রকাশ । 

১৮৬৯ সাল: জন স্টুয়ার্ট মিলের 51205০60 ০£ ড/০:0 গ্রন্থ 

প্রকাশ। 

১৮৭০ সাল £ ফ্রাক্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ । 

আইরিশ হোম রুল লীগের প্রতিষ্ঠা, ও আইরিশ জাতীয়তাবাদের 
ব্যাপক প্রসার। আয়ারল্যাগ্কে ইংল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য 
ইংল্যাণ্ড, আমেরিক! ও আয়ারে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা । 

ইটালিতে পোপ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাঁবাদীদের সংঘর্ষ ও চরম জয় 
লাভ। হটালি একীকরণের কার্ষের সসমাধান। 

রাশিয়ায় স্থানীয় স্বায়তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন । 

নাওতাল পরগণায় অরাজকতা! ও ব্যাপক কৃষি-বিছ্রোহ। 
বঙ্কিমচন্ত্রের বহরমপুর আগমন। 

ভদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে” হেমচন্ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সঙ্গীত" প্রকাশ । 

১৮৭১ সাল £ ফ্রান্সের পরাজয় ; প্যারিসে শ্রমজীবী জনসাধারণের বিদ্রোহ এবং 

“প্যারিস কমিউন” প্রতিষ্ঠা; ব্যাপক অরাজকতা ও রক্তক্ষয়ের মধ্যে 
কমিউনের ধ্বংস; এক্যবন্ধ জার্খাণী আন্দোলনের চরম সীফল্য ও নৃতন 
জার্মাণ সাম্রাজ্য গ্রতিষট। | | 

চার্পস ডারউইনের 70৩9০90$ ০£ 8192 গ্রন্থের প্রকাশ । 



“3৬৬. রা | বিদ-্নানম 

: - ৮৮ এপতয়াহথাবী নেতা আমীর খাঁর যাবজ্জীবন 'নির্বাসস। কলিকাতায় 
 - 'আবছুজ্গা নীমক জনৈক আততায়ীর ছোবার আঘাতে প্রধান বিচারপতি 

নরম্যান সাহেবের মৃত্যু; ইউরোপীয় সমাজে চাঞ্চল্য । 
বিস্তাষ্লাগর মহাশয়ের “বনু বিবাহ' প্রথম পুস্তকের প্রকাশ। 
পোলুয্লা-মাগুর! হইতে “অমৃতবাজার পত্রিকা” কলিকাতায় স্থানাস্তরিত 

হয়। 

স্যার গুরুদান বন্য্যোপাধ্যায়ের সহিত বঙ্ষিমচন্দ্রের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা] । 
১৮৭২ সাল £ হাবার্ট স্পেকসরের 7::10080155 ০ ১55০119109£ গ্রাস্থের 

প্রকাশ । 

আন্দামানে শের আলি নামক জনৈক কয়েদীর হস্তে বড়লাট লর্ড 
মেয়োর প্রাণ বিসর্জন । | 

- বাজনারায়ণ বস্তুর সেকাল আর একাল" বক্তৃতা । 

কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে হিন্দুধর্ম অস্বীকার করিয়া সিবিল ম্যারেজ 

এ্যাক্ট পাশ । ফলে প্রতিক্রিয়া এবং রাঁজনারায়ণ বন্থর স্থায় আদি ব্রাঙ্ষের 

' "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” সম্পর্কে বক্তৃতা দান। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বহু বিবাহ” দ্বিতীয় পুস্তকের প্রকাশ। 

কলিকাতায় “নেশনাল থিয়েটারের, প্রতিষ্টা ৷ 
বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হওয়ার পর বহরমপুরেই রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত 

তাহার পরিচয় 
১৮৭৩ সাল : ভার্ণাকুলার প্রেস সম্পর্কিত বিতর্কে দেশী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে 

বৃক্ষিমচন্দ্রের মত জ্ঞাপন ; ফলে, বিভিন্ন মহলে তাহার কঠোর সমালোচনা ; 
তন্মধ্যে “অমৃত বাজার পত্রিকা অন্ততম। পত্রিকার মন্তব্যের একটি 
লাইন £ 

8350015 001301101176 (015 জা 01210 20915 (06 161291 

85810175 302016570 9320090 12101) 105 126 

21. 28109659 25805 ০1 2471 2501 আ2)625010515105 
4020 0155০. 41 100196 209 15910760 ০০1168£05 ?]] 

10690 1119 25270. 11 81052 1166 925 5012615 ৪3 115 15 0০0 

16০515৩0306 25220 82৩,৮95 06৮৮ 1829 



পরিশিষ্ট--ক | ১৬৬ 

' বহরমপুর অবস্ানকালেই ১৮৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বঙ্ষিমচঞ্জ বহয়মপুর 
ক্যান্টনমেন্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ডাফিন কর্তৃক অপ্রত্যাশিতভাবে 

“লাঞ্চিত হন। ঘটনার বিবরণ “অম্ৃতবাজার পত্রিকায় 'এইরূপে লেখ! 
' হয়ঃ 

' ভড 21৩ 50555060189 020 6105 17001578226 

72০৮৫/2 05569500 চা 0200006 ০10গ06৩৩, 

00৩ 105, 11550 ৮13815 250020203205 1001550780৪ 

৩10 0125 1502 1060. 1850 25 29520165010 026 14, 

019:51 1200018. ০৫ 016 7351:1790019015 02060100100 22৩ 

26051550 96৮6121] ৮$915286 10051059 20 1015 1551035, 

8.19105275 1126 075 73207. 785 10295121680 2 10911565 

2070955 ৪ 0110166 5012120. চ717612  11. 100611 8130 

50175 101:910209 7215 10195105. 11525, ৪5 0561076% 

2: 521556 652782 028. 05752602135 3200 20 

111. 100017 06]16 1111775511 10117 10561550. 10 0179.91251205 

1010 ভা 0০75, 82125. 1874 

বঙ্কিমচন্দ্র ভাফিনের বিরুদ্ধে মোকদ্দম| দায়ের করিয়াছিলেন, এবং পরে 
ডাফিন প্রকাশ্য আদালতে দেশীবিদেশী সহস্রাধিক দর্শকের সম্মুখে ক্ষম! প্রার্থনা 
করিলে বঙ্কিমচন্দ্র মোকদ্দম! প্রত্যাহার করেন । 

এই মোকদ্দমা! বহরমপুরে অত্যন্ত চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। শচীশ 

চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “বিচার দেখিতে নগর ভাঙ্গিয়া লোক আসিতে 
লাগিল। বাঙ্গালী, সাহেবের নামে নালিশ করিয়াছে; তা আবার যে সে 
সাহেব নয়,_একটা সেনাদলের কর্তা, গোটা কর্ণেল। তখনকার দিনে এই 
দৃশ্ত নৃতন। 

“এই মোকদ্দমার একটু বিশেষত্ব ছিল। বহরমপুরে সে সময় দেড়শত 
উকীল মোক্তার ছিলেন। এই দেড়শত উকীল মোক্তার উপযাচক হুইয়! 
বঙ্কিমচন্দ্র ওকালতনামায় দস্তখত করিলেন। সেই হেতু কর্ণেল সাছেব বড় 

বিপদে পড়িলেন, তিনি যে উকীলের কাছে যান, সেই উকীলই বলেন, 
“আমি বঙ্কিঘবাবুর ওকালতভনাকা গ্রহণ করিয়াছি । অবশেষে তিনি উকীল' . 

৯ 



১৬২. ৰ বহধি-্যানূল এ 

ছাড়িয়! মোক্তারের ঘারস্থ হইলেন। সেখানেও তাহাকে দিরাশ হৃইক্ষে 

ইইল।” (বঙ্িষজীবনী ) পৃঃ ১০১-১০২ ) 
১৮৭৪ সাল; দিবিল লার্বিস হইতে স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতাড়ন, এবং 
প্রতিকারের আশায় তাহার বিলাত যাত্রা! ; ৪ঠ জানুয়ারী বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি লইয়া 
বহরমপুর ত্যাগ করেন। বহরমপুরের জনসাধারণ বহরমপুর ত্যাগ না৷ করার 
জন্য তাহাকে সবিশেষ অনুরোধ করে, এবং তাহার বিদায় উপলক্ষে একটি 

বিদায় ভোজের আয়োজন করে। বহু সংখ্যক দরিব্র্য কাঙ্গালীকে ভোজন 
করান হইয়াছিল, এবং সহরের রাজপথ বঙ্কিমচন্দ্র জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। (বন্কিম-জীবনী; পৃঃ ১০৮-৯) 

১৮৭৫ সাল £ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর “আধ সমাজ, প্রতিষ্ঠা । 

ব্যর্থ হইয়া স্বরেন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাগমন এবং শ্বদেশ-সেবায় 
আত্মনিয়োগ । 

শিশিরকুমার ঘোষের “ইগ্ডিয়ান লীগের" প্রতিষ্টা । 
হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ডের প্রকাশ । 

প্রিন্স অব ওয়েলস্ (সপ্তম এডওয়ার্ড )-এর ভারত আগমন । 

বোম্বাই মিলযালিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা । 

১৮৭৬ সাল £ হাবার্ট ম্পেন্সরের 71100212155 ০৫ 59০21019557 ৮০], 4 এর 

প্রকাশ ৷ 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত-সম্রাজ্জী' উপাধি গ্রহণ । 

ভবানীপুরের সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যুবরাজ সম্ধর্ধনার 

কাহিনী; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাজিমাৎ কবিতা রচনা; রজমঞ্চে 

গীজদানন্দ' প্রহসনের অভিনয় । অভিনয় বন্ধের জন্য বড়লাটের অর্ডিন্যান্স, 
এবং রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন বলে রঙ্গমঞ্চের স্বাধীনতা! সক্কোচন। 

বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক গোলযোগ ; বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ, এবং 

নপ্জীবচজের পক্ষে বস্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের ত্বত্ব ত্যাগ । 

স্থরেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বন্থ, শিবনাথ শাস্বী প্রভৃতির 

ঘভারত-সভা+ গঠন। 

ডাঃ মহেন্দ্র সরকার ক্ঠৃক “ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' স্থাপন। 

১৮৭৭ সাল £ তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযান। 



পরিশিই-এক তি, 
 দিজীর দর্বার ও রাজন্তবর্গের খেতার লাভ । দক্ষিণ ভারত, বোস্ই, 

যাজাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ । পঞ্চাশ লক্ষাধিক লোকেরস্মৃত্যু। 
সিবিন সার্ষিস পরীক্ষার বয়স একুশ হইতে উনিশে কমান হয়। প্রতিবাদে 
ভারত-সভার উদ্যোগে প্রতিবাদ সভ। ও পার্লামেন্টে স্বারকলিপি প্রেরণের 
সিদ্ধাস্ত। সমগ্র ভারতে জনমত সংগ্রহের জন্য স্থরেন্্রনাথ বঙ্দ্যোপাধ্যায়ের 

ভারত ভ্রষণ। এই আন্দোলনের সহিত বন্ধিমচন্দ্রের গভীর সহাম্ভৃতি 
ছিল। হুরেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায় তাহার &. 28102 10 (8৩ 8127028 
গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় ইহা! উল্লেখ করিয়াছেন । 

বঙ্কিমচন্দ্রের কাটালপাড়া ত্যাগ ও সপরিবারে চু'চুড়ায় আগমন । বন্ধিয- 
ভবনে সাহিত্য বৈঠক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়, যোগেন্্র ঘোষ প্রভৃতি 

যাতায়াত করিতেন। ভূৃদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এই সময়ে তাহার ঘনিষ্ঠ 
যেলামেশ! ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রামগতি স্ায়রত্ব ; অধ্যাপক গোপালচন্দ্র ুঞঠ 

প্রভৃতি ভূদেবের বাসভবনে সমবেত হইতেন এবং সাহিত্য আলোচনা 
করিতেন । 

১৮৭৮ সাল : ভারত সরকারের আফগান অভিযান । হুর্ডিক্ষের জন্ত সংগৃহীত 
অর্থ যুদ্ধ তহবিলে পরিণত করা হয়! ভারতীয় সংবাদপত্রে সরকারী নীতির 
তীত্র সালোচনা, বাংলায় শিক্ষিত সমাজে সরকার-বিরোধী আন্দোলন । 
'সোমপ্রকাশ', “অমুতবাজার পত্রিকা”, “সাধারণী' প্রভৃতি পজে গবর্ণমেপ্ট 

কার্ধকলাপের কঠোর আলোচনা । 
ভার্ণাকুলার প্রেস আইন পাশ এবং দেশী সংবাদপত্রের স্বাধীনত। হরণ । 

১৮৭৯ সাল £ হাবার্ট স্পেন্সারের 7911:70110165 ০ 59090191955 ০1. 17, 

এবং 10868, ০1 702105 গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ | 

জার দ্বিতীয় আলেবজাগ্ারকে হত্যা করার জন্ত রুশ নিহিলিষউদের 

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা । 

ভারতে ব্যাপক নিরম্ত্রীকরণের উদ্দেশে 'আর্ম স্ এ্যাক্ট' পাশ। 
১৮৮১ সাল £ ্বতন্ত্র আয়ারল্যাণ্ড আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও বিভিন্ন 

ংঘের উপর সরকারী উত্পীড়ন। 
নিহিলিষ্ট আততারীর হস্তে জার আলেবজাশডারের মৃতু । 
লর্ড রিপণ বর্তৃক প্রেস আইন প্রত্যাহার। 
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...., হুরেজ্নাথ বন্ধ্োপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারত-নভ। কর্তৃক গ্থানীয় সথায়ত- 
 শাষন প্রতিষ্ঠার দাবী ও.আন্দোলন। 

ভারতীয় চা-কর এসোপিয়েশনের প্রতিষ্ঠা । 
বন্কিননচন্দ্রের পিতার মৃত্যু । “১৮৮১ খৃষ্টান্ডে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী 

হইতে হাবড়ায় আদিলেন। আপিবার পরেই সি, ই, বক্লণ্ডের সহিত বঙ্িম- 
চন্দ্রের ঘোরতর বিবাদ বাধিল। তখন সাহেব, হাবড়ার কালেক্টর । তিনি 

' বক্ষিমচন্দ্রের উপর সন্তষ্ট ছিলেন না। কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র পুলিশ-চালানী 

মোকর্দমাগ্ডলি প্রায় ছাড়িয়া দিতেন,--"পুলিশের কোনও আবার রক্ষা 

করিতেন না। সুতরাং পুলিশের কর্ত। ম্যাজিষ্রেট, বন্কিমচন্দ্রের উপর সন্তষ্ট 

খাকিতে পারিতেন ন11” ( বঙ্কিম-জীবনী ? পৃঃ ১১৭) দাহা পদাথ দ্বারা 

গৃহ আচ্ছাদন করা যাইবে না; মিউনিসিপ্যালিটির এই নোটিশ সংক্রান্ত একটি 
মালাকে কেন্দ্র করিয়া এই বিরোধ পাকাইয়া ওঠে এবং ইহাকে কেন্দ্র 
করিয়াই বিরোধের মীমাংসাও হয়। পরবর্তাকালে বাকল্যাণ্ড সাহেব তাহার 
13217221 110061 (0106 146115176506126 (056100019 গ্রন্থে বন্কিমচন্দ্রের 

: ভূয়সী প্রশংসা করেন। 

সেপ্টেম্বর যাসে বন্ধিমচন্দ্র বাংল! গবর্ণমেণ্টের রাজন্ব দপ্তরে অস্থায়ী 

খ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন, কিন্তু অল্লকাল পরেই এই পদ লুপ্ত 
করা হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে তৎকালীন “স্টেট্ুসম্যান” পত্রে লেখা হয়, 

“38100. 92010 01080015 01020651165 25 ৪ 2088 ০01 

10151) 01291900561 2100 20091210067065+ 5০5, ড/ 95:56... 

1 ,12016151660206 6080 26109505620. ৫6612050. 650561510 

(০ 695 2৮72 61015 10900010206 210100110076106 2020 ৪ 

1120৩, 2:00. জা 00111555 001 27801110 0০ 03061558110 

0705 75550129029 10500 0৮৩ 9651১. 

হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মতত্ব সম্পর্কে বঙ্কিষচন্দ্রের অধ্যয়ন ও আলোচন!। 

গীহার বউবাজারের বাসভবনে যথারীতি সাহিত্য আড্ডা বসিত। চন্দ্রনাথ 
বন, হেমচজ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকষ্ মুখোপাধ্যায় অক্ষয়চন্ত্র রফার, 

তারাকুমার কবিরত্ব, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সগ্ীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রত্ৃতি 
নিম্নযিতভাবে আড্ডায় যোগদান করিতেন । 



 , পজিটিছ্জম সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র ঘোষের সহিত্ধ তাহার আলোচনা । 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ধন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথও মধ্যে মধ্যে বধের 

সহিত আলোচন। করিতেন। 

১৮৮২ সাল £ নবীনচন্দ্র সেনের “পলাশীর যুদ্ধ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ । 

“ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করিয়া! ইউরোপীয় সমাজের আন্দোলন । লর্ড 
রিপণকে বিলাতে ফেরৎ পাঠানোর জন্য চারা চক্রান্ত । হোেমচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের .ব্যঙ্গাত্মক কবিতা £ 

“গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান 
ভাক ছাড়ে ত্রান্শন কেশুয়িক, মিলার-_ 
“নেটিভের কাছে খাড়া, “নেভার--নেভার !” 

“নেভার” সে অপমান, হতযান বিবিজান, 
নেটিভে পাবে সন্ধান আমাদের জানান! ? 

বিবিজান! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না ।” ইত্যাদি। 

বাৎসরিক পিতৃ-্শ্রা্ধ উপলক্ষে জোষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণের সহিত 

বন্কিমচন্দ্রের কলহ। 

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে হেষ্টি সাহেবের সহিত তাহার বিতর্ক । 

১৮৮৩ সাল; আদালত অবমাননার অপরাধে স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ই 
মাস কারাদণ্ড; ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট । 

কলিকাতায় ভারত-সভার নেশনাল কনফারেন্স) নবীর ব্যবস্থা 

পরিষদ গঠন, জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন, অস্ত্র আইন রহিত করণ, উচ্চ রাজ- 
পদে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের দাবী জানাইয়া ল্মেলনে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 

বঙ্কিমচন্দ্র দিতীয়বার হাবড়ায় বলি হন। কার্ষভার গ্রহণ করার সঙ্গে 
সঙ্গেই ম্যাজিষ্্রেট ওয়েষ্টমেক্ট সাহেবের সঙ্গে তাহার কলহ বাধে। এই কলহ 

এমন ঘোরতর আকার ধারণ করে যে, অল্পকাল পরে ওয়েই্মেক্ট সাহেব 

বদলি না হইলে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইত | 
১৮৮৪ সাল £ হার্বার্ট স্পে্সরের 1510 ড 67505 005 9185 গ্রন্থ প্রকাশ । 

'প্রচার' এবং “নবজীবন* পত্রের আবির্ভাব; তত্ববোধিনী সভার 
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দ্বিজেজনাথ ঠাকুর, রাহনারায়ণ বন্থ, কৈলাসচন্ত্র সিংহ ও রবীন্রনাথের সঙ্গে 
বস্কিমচন্ের বিতর্ক । 

১৮৮ সাল; নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। 
বঙজীয় প্রান্ত আইন ও স্থানীয় স্বায়তখাসন আইন পাশ। 
হেনরি কটনের বশ [21 গ্রন্থের প্রকাশ । 

শশধর তর্কচূড়াঘপির কলিকাতা আগমন ; বঙ্ধিমচন্ত্রের মাধ্যযে 
কলিকাতার হী সমানধের সহিত তক়ামশির পরিচয়, এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে 
তাহার বডৃতা। 

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সিনেটের সভ্য হন। 
১৮৮৬ সাল: কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। হেষচন্্র 

বন্দ্োপাধ্যায়ের “কি আনন্দ আজি ভারত-তুবনে-ভারত-জননী জাগিল !” 
ইত্যাদি গালটি সম্মেলন উপলক্ষে রচিত হয়। 

১৮৮৭ সাল £ গ্টামাচরণ ও সঙ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্িমচন্দ্রের তীর্ঘপর্যটন। 

১৮৯১ সাল £ চাকুরি হইতে অবসর ; “সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেণিং অব ইয়ং 

মেন” ( বর্তমানের ইউনিভাসিটি ইনষ্টিটিউট ) প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য শাখার 
স্থায়ী সভাপতি পদে নির্বাচন। 

১৮৯২ সাল £ রায়বাহাছুর খেতাব । 

১৮৯৪ সাল £ মৃত্যুর (৮ই এপ্রিল ) পূর্বে জাহ্বয়ারীতে সি, আই, ই, খেতাব 



পারিশি্ট 
পাছটিক। 

(১ থে] হা 4810055 001150195৩২) সংবাদপজে 
সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ, ৩৯৮7 (৩) শিবনাথ শাস্্ী-রামতন্্ু লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃ, ৪১3 (৪) সংবাদপত্রে সেকালের কথ। ; দ্বিতীয় খণ্ড? 
পৃ, ১৭৮-৯ 3 (৫) এ? দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃ, ১৮৫-৬ ) (৬) এ; প্রথম খণ্ড) প্র, 
২৮৮7 (৭) এ? দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ, ৩৮৭-৮৮) (৮) এ, ২য় খণ্ড; পৃ) ৩৮৬ । 

(») এ; প্রথম খণ্ড; পৃ. ১২৪; (১০) শিবনাথ শাস্ী £ রামতন্ লাহিড়ী 
ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ; পৃ. ৫৫-৫৬, (১১) সংবাদপত্রে সেকালের কথা? 

প্রথম খণ্ড; পৃ. ১২৪; (১২) এ; প্রথম খণ্ড ; পৃ. ১২৩-৪:; (১৩) নগেন্রনাথ 

চট্টোপাধ্যায়-_-রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। শিবনাথ শান্ত্রীর, 'রামতন্ 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে উদ্ধত ; (১৪) রামতন্ন লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ ; পৃ. ৯২ (১৫) 4519120 0022091, 8105 1890 £ 

(১৬) 9, 01252010061 7550015 0 ৮০11009] 170058%: 

৮, 5787; (১৭) হ্বরেন্দ্রণাথ বন্দোপাধ্যায়ের--4 2002 12 08৩ 

81818 গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। (১৮) এসোসিয়েশনের ১৮৬* সালের 

বাধিক বিবরণীতে উল্লেখিত ; (১৯) মহর্ষি দেরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ঃ 
পৃ, ১০৪-৫ ; (২০) সংবাদপত্রে সেকালের কথা; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ* ১০৫ 

(২১) এ, প্রথম খণ্ড ; পৃ. ৮১৪ (২২) এ? দ্বিতীয় থণ্ড; পৃ 4২; 
(২৩) এ; প্রথম খণ্ড; পৃ, ৪৪২ ; (২৪) এ; প্রথম খণ্ড) পৃ, ৯৬; (২৫) 
08115) ০:05 0৫ 8218 25001001082 2২০১, 5. 916-727 ; (২৬) 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ; পৃ, ৩৫৪; | 

(২৭) বঙ্ষিমচন্ত্রে প্রথম গঞ্ঠ রচন! সম্পর্কে অক্ষয়চন্্র সরকারের আলোচন! 
-_বি্কিম-প্রসঙ্গা--নূরেশ সমাজপতি সক্কলিত ; পৃ. ১২৮*৩৩) (২৮) বন্ধিষ্ 
জীবনী--শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ? পৃ. ৯০০৯৩? (২৯) আত্মচরিত-্প্রাজিনারায়ণ 



বন্ধ ; পৃ, ৮৩; ৫.) উ্ভিটি রবীন্দ্রনাথের ; বব্দিমচক্, আধুনিক সাহিত্য ) (৩১) 
বাষ্প : ম্যাহিতযে, ১৬প্যারিটাদ মিত্রের স্থান--বন্িমচন্দ্র 

(৩২) ্রু্ভ' বিমানবিহারী মজুমদারের [75560 ০৫ চ০0126091 
পু088180 প্রথম খণ্ডের ৩২৩-৪ পৃষ্ঠায়। 81০011251155,5 119282156এর 

এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে পুত, 82259 0000575 20 ঠ05 

[১1:7189, 00817) 056 ই, ভা. 210511055, 005 06268] 19:05211069, 

2811525109) 81001052021 12019 ০৫10 1006 20181 005 185 

50 06215, 0101655 907517 102655550 107 118,005) 1€016ড59 &, 

13613851%5 219011096012 101 825 51612610210, 82, 1874, এখানে 

আরও একটি বিজ্ঞাপনের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার শেষ লাইনটি খ্রই; 
55035225511 38190015 2110. 700005 1075510 20100011656 "2660 220 

8]31915,৮ (৩৩) অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০শে অক্টোবর ১৮৭৩, শ্রীযুক্ত বিমান- 
গ্রিহারী মজুমদারের 71500:5 ০৫ 7১০1162091-7170281 পুস্তকের ৩২৫ পৃষ্ঠায় 

উদ্ধৃত (৩৪) সেকাল আর একাল-_রাজনারায়ণ বন্থ ; পৃ ৪৪ ; (৩৫) 
আত্মজীবনী-_পিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃ. ১৪৭-তে উদ্ধত; (৩৬) সাম্য-_বন্ধিমচন্্র 

চট্টোপাধ্যায় ; সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য; (৩৭) শ্রীযুক্ত 
বিমানবিহারী মন্ধুমদারের চ5075 0৫ ৮0180091 1508£15 বইয়ের ৩৩৭ 

পৃষ্ঠায় উদ্ধত ; (৩৮) সাহিত্য সাধক চরিতমালার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে 
উদ্ধত; (৩৯) সাম্য ; সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ ; পৃ, ৩৯ $ (৪০) ' “এই কন্তাটিও 
কুন্দনন্দিনীর হতভাগ্য অনুকরণ করিয়াছিল ।* “আমার জীবন", নবীনচন্দ্র মেন, 

সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের “বিষবৃক্ষের” ভূমিকায়-উদ্ধৃত, (৪১) এ সম্পর্কে শচীশ- 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্ধিম জীবনী'তে বিস্তৃত আলোচন! আছে । পৃ» ৩১৩-৩২২ 

জব ; (৪২) এ? পৃ ১১৫) ৪৩) এ? পৃ, ৩২৩ 26৪৪) বেদ্ধিম জীবনী” 
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ, ৩২১-২২ ; (৪৫) “বঙ্গদেশের কষক'-এর ভূমিকায় 
(বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ, ২৩৪) বন্ধিমচন্দ্র “সাম্য” “বিলুন্ত' করার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। 

এবং ভীহার সমসাময়িক লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'লিখিয়াছেন,” বঙ্কিমবাবু বলেন, 

«এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে ।' নিজের 
লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, “সায্য'্টা সব ভূল, খুব বিক্রয় হয় বটে, 

কিন্ত আর ছাপাব না” বঙ্গিম-প্রসঙ্গ, পৃ, ১৯৮; 



পরিশিষ্ট-থ ১৬৯ 

(৪৬) আত্মচরিত-্রাজনারায়ণ বন, পৃঃ ১৯৭-৯৮; (৪৭) বদ্ধিমচঞ্জ 

রাজস্ব বিভাগে ( 515871019] 10619705৩13 ) সহকারী সেক্ছেটারীর প্ 

পাইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য “বস্কিমজীবনী”- শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১২৭-৮। 
(৪৮) বঙ্কিম জীবনী--শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৪৬; (৪৯) সাহিত্য 
পরিষদ সংস্করণ, আনন্দমঠ, ভূমিকা, পৃঃ 1৬০; (৫০) সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ 
আনন্দমঠ, পাঠভেদ, পৃঃ ১৫৬-৭ ভ্রষ্টব্য) (৫১) এ পৃঃ ১৫৯ ভুষ্টব্য; 
(8৫২ &;)পৃঃ ১৫৮7) (6৩) 1556োতে 90. লু 0008500 )05:00520825 

€0165020, 7১, 127 (৫৪) বঙ্কিম জীবনী, শচীশচগ্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৮২-৮৩ 

এবং ৪৮৫; (৫৫ ) বঙ্কিম রচনাবলী, বিবিধ খণ্ড, পৃঃ ৪১২ € ৫৬ ) মুচিরাম 

গুড়ের জীবনচরিত, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃঃ ১৪; (৫৭) শচীশ 

চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবনীর মসীযুদ্ধ অধ্যায়ের ৪৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় রাজনারায়ণ 

বর উক্তিতে উদ্ধৃত; (৫৮) সীতারাম; সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পাঠভেম 

পৃঃ ১৬৬; (৫৯) বন্ধিয জীবনী শচীশ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৪৪২ ; (৬০) তুলনীয় 
“যেন রেলপ্লুথের মাঝে মাঝে এমন এক আধটা ব্রিজ আছে যাহা পুরা মজবুত 

বলিয়৷ বোধ” হয় না কিন্ত চালক তাহার উপর দিয়া এমন ভ্রুত গাড়ি লইয়া 
চলে যে, ব্রিজ ভাঙ্গিয়৷ পড়িবাঁর অবসর পায় না” রবীন্দ্রনাথ, রাজসিংহ, আধুনিক 
সাহিত্য । €৬১) বঙ্গদর্শন্ের পত্ুন্চনা, বিবিধ প্রবন্ধ; সাহিত্য পরিষদ 
সংস্করণ, পৃঃ ২২১-২২৭; (৬২) সৈকাল আর একাল, রাজনারায়ণ বস্থঃ 

পু ৩৪ (৬৩) এ পৃঃ-৭৯7 (৬৪) উক্তিটি শ্রীযুক্ত যোহিতলাল 
মজুমদারের | বাংলার, নরধুগ ও কৰি শ্রীমধুস্দন; শনিবারের চিঠি, ভাঙ্র 
১৩৫০, পৃঃ ৩৩২ ; (৬৫ ) সেকাল আর একাল, রাজনারায়ণ বন্থ, পৃঃ ৬৮ ; 

(৬৬) বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ, সাহিতা পরিষদ সংস্করণ, পৃঃ ২৪২ ; 

(৬৭) লোকশিক্ষা, বিবিধ প্রবন্ধ, পৃঃ -৯৪। 

(৬৮) বঙ্গদেশের কষক, বিবিধ প্রবন্ধ ; সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃঃ ২৭৩, 

(৬৯) 961755] 79890 8100 25567709914, &10111-0 820৬, 0,279 

পরবর্তী জীবনের আরও একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য । ঝাঁসির রাণী সম্পর্কে 

তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিজ্র চিত্র করি, কিন্তু এক 

“আনন্দমঠেই সাহেবেরা চটিয়াছে, তা হ'লে আর রক্ষে থাকবে না।” বস্কিম- 
প্রসঙ্গ, স্থরেশ সমাজপতি সংকলিত, পৃঃ ১৯৭7; (৭০) ধর্মতত্ব; সাহিত্য 

১৬, 



গ ব্ধিধঞ্সানিগী- 

'খরিষদ সংস্করণ, পৃঃ ১১৬ (৭১) ধর্ম ।. সাহিত্য পরিধি অংস্করণ, পৃ: ১১৬ | 
(4২) “বঙ্ষিম-জীরনী, শচীগ চটোপাধ্যায়,. পৃঃ ৯৪১১: (৭৩) পর্দা 

অনুশীলনী সাহিত্য গরিধর্দ সংগ্করণ, “পৃঃ ২৪) ' (৭৪) পীতারাম, সাহিত্য 
পরিষদ সংস্করখ) পাঠভেদ, পৃঃ ১৭৮; (৭৫) শীপৃঃ ১৩৭. | 












